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 Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om hur framtiden för Stockholms tre allmännyttiga bostadsföretag kan 
komma att se ut. Uppsatsens fokus ligger på hur verksamheten inom dessa företag behöver 
utvecklas för att klara av framtida hot. I och med att lagen om allmännyttiga bostadsföretag 
troligtvis kommer att förändras så kommer alla hyresgäster i de allmännyttiga 
bostadsföretagen ges chansen att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Detta indikerar på 
att det finns stora risker/möjligheter att de allmännyttiga bostadsföretagens attraktiva 
fastighetsbestånd till stora delar kan komma att bli bostadsrätter.  
 
Hur allmännyttan bedrivs och vad den ska vara till för har varit frågor som alltid varit 
omdiskuterade. Uppsatsen kommer att beskriva alltifrån vad innebörden av att vara ett 
allmännyttigt bostadsföretag är, till hur diskussioner om hur framtiden för dessa företag ser ut 
och vad som måste göras. Uppsatsen kommer även att beskriva hur lagförändringen kan 
tänkas påverka de allmännyttiga bostadsföretagen och vilka frågor som dessa företag för 
närvarande har som uppdrag att arbeta med.  
 
Denna uppsats kommer även att tydliggöra vikten av att arbeta med strategisk marknadsföring 
och vilka problem företag som drivs utan vinstsyfte tidigare haft inom detta område. 
Forskningen pekar nämligen på att dessa företag ofta försöker rikta sin marknadsföring till 
alla typer av människor. Detta har visat sig vara en ofördelaktig strategi och att arbeta med att 
segmentera sin marknad är något som blivit allt viktigare. Uppsatsen pekar på att så även har 
varit fallet för Stockholms allmännyttiga bostadsföretag och kommer därför att påvisa 
områden där det strategiska arbetet kan förbättras och utvecklas.  
 
För att uppsatsen ska ge en så korrekt bild som möjligt av hur arbetet med utvecklingen av 
allmännyttan går till i verkligheten har det gjorts intervjuer med marknadsansvariga personer 
inom Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. Dessa intervjuer medförde att den teoretiska 
utgångspunkten i uppsatsen kunde jämföras med verkligheten för att sedan finna vad bristerna 
med allmännyttans verksamhet är.  
 
Uppsatsen hävdar att de allmännyttiga bostadsföretagen bedriver sin verksamhet på ett sätt 
som motverkar företagen att arbeta strategiskt. En av sakerna som uppsatsen pekar på är att 
man inom dagens allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm inte agerar i tid när problem 
dyker upp utan att de istället väntar och ser på hur det kommer att utvecklas. Resultatet av 
uppsatsen indikerar att detta problem skapats genom att företaget är politiskt styrt. Detta gör 
det svårt för de allmännyttiga bostadsföretagen att tänka långsiktigt och strategiskt. Uppsatsen 
hävdar även att de svängningar som sker inom politiken som påverkar vad företagets uppdrag 
skall vara har lett till att skapa en viss uppgivenhet i organisationen. Varför arbeta strategiskt 
och sätta upp långsiktiga mål när företagets fokus snart kan bytas ut? Att verksamheten 
bedrivs utifrån dessa förutsättningar är något uppsatsen hävdar till stora delar är det som 
kommer att påverka företagens framtid och bestämma dess inriktning. Uppsatsen hävdar 
därför att de allmännyttiga bostadsföretagen måste förändras om de i framtiden vill vara ett 
konkurrenskraftigt alternativ till andra upplåtelseformer och kunna tilltala människor av alla 
slag.  
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Abstract 
 
This paper is about how the future picture of the public housing sector in Stockholm (capital 
of Sweden) may look like. It will focus on how these companies need to develop to be able to 
handle future threats. A recent bill proposed by the government will make it possible for right 
of tenancy owners to reorganize their tenancy right to tenant-ownership, without permission 
from county administration. This bill will most likely be approved. This increases the 
risk/possibilities that large parts of the public housing sector in the inner city may disappear. 
This will make the public housing sector in Stockholm less attractive. 
 
The questions how the public housing sectors run its business and what its goals should be 
have always been discussed. This paper will from an organizational perspective describe the 
role of public housing in Sweden. It will also discuss possible development of the public 
housing sector, how the bill may affect the public housing sector and which related tasks these 
companies work with today.  
 
This paper will also describe the importance of working with strategic marketing and which 
problems non-profit companies have had in the past in this area. Research has shown that 
these companies often in their marketing try to aim at all people. Historical this has shown to 
be a non successful approach. Therefore working with segmentation has become more and 
more important to companies. The paper shows that this also is the case in Stockholm’s public 
housing sector and will show areas were the strategic work with segmentation can be 
improved.   
 
To make this paper as reliable as possible interviews with market responsibility persons who 
work in the public housing sector in Stockholm were made. These interviews made it possible 
to compare the theoretical starting-point with the reality in these companies and show were 
the lack in there organizations are. 
 
One of the results this study will show is that the public housing companies in Stockholm run 
their business in a less strategic way. Today’s public housing companies often wait until 
problems appear before they try to obstruct it. This paper claims that one of the reasons for 
this way of dealing with changes in the environment has to do with the companies political 
steering.  
 
In conclusion of this paper it will be discussed how the future of the public housing sector in 
Stockholm may look like and in what way its organizations need to change direction. Points 
will also be made on some of the things that must be taken care of if public housing in the 
future wants to stay as an attractive alternative on the housing market. Today’s activity makes 
it hard to think in longer terms and act strategic. According to the paper this depends a great 
deal on their political steering and how changes in politics can redirect the company’s whole 
activity. This makes the employees in these companies less enthusiastic to think in long terms. 
Why work in a strategic way when the focus can change the next day? The paper argues that 
there need to be a change in how Stockholm’s public housing sector works today if they want 
to stay competitive in the future.  
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1. Inledning 
 

Denna uppsats kommer att fokusera kring vilken roll de allmännyttiga bostadsföretagen i 
framtiden kommer att spela. Allmännyttiga bostadsföretag eller allmännyttan som det också 
är kallat är ett kommunägt eller kontrollerat företag som förvaltar hyresbostäder och skall 
drivas utan vinstsyfte1.   
 
I Stockholm finns det idag tre stycken allmännyttiga bostadsföretag som är kommunägda. De 
allmännyttiga bostadsföretag utgör tillsammans cirka 25 procent av Stockholms totala boende 
vilket är en väldigt stor del om man till exempel jämför med en stad som Malmö där enbart 
cirka 15 procent utgörs av allmännyttan2. Fokus i denna uppsats kommer att ligga kring de 
allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm och hur dessa kommer vara med och påverka 
bilden på bostadsmarknaden genom sina val. 
 
Enligt gällande lagstiftning har det varit svårare för de allmännyttiga bostadsföretagen att 
själva bestämma storleken av deras fastighetsportfölj. Detta på grund av den lagstiftning som 
infördes år 2002 som krävde att de allmännyttiga bostadsföretagen var tvungna att få tillstånd 
av länsstyrelsen för att få sälja delar i sin fastighetsportfölj samt vid ombildning av hyresrätter 
till bostadsrätter. Denna lag kom till då det konstaterades att utförsäljning av de allmännyttiga 
bostadsföretagens hyresfastigheter skedde i allt större grad. Detta var något som dåvarande 
politiker ansåg nödvändigt att stoppa för att garantera allmännyttans ställning i Sverige.3  
 
Allmännyttan och dess utseende i dagens Sverige är något som är unikt och något som nu kan 
komma att förändras. I och med ett nytt lagförslag så kommer lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag sannolikt att förändras den 1 juli 2007 och kommer då inte längre att ha någon 
stoppande effekt för ombildning och utförsäljning av allmännyttans hyresfastigheter.4 Innan 
denna lagstiftning kom till skedde det som tidigare nämnts en större utförsäljning. Vad 
kommer då kommande tidsepok betyda för allmännyttans framtida ställning? Uppsatsen 
kommer bland annat att handla om vad Stockholms tre allmännyttiga bostadsföretag gör för 
att anpassa sin organisation efter förändringar som exempelvis denna lagförändring innebär. 
En rimlig tanke skulle kunna vara att det strategiska arbetet nu förändras och leder till ökade 
insatser inom de allmännyttiga bostadsföretagen för att höja attraktiviteten för deras 
hyresrätter. Detta är dock inte en självklarhet i dagens allmännyttiga bostadsföretag vilket kan 
leda till konsekvenser som de i framtiden kan få betala för. Det som titeln på denna uppsats 
vill förtydliga är hur stor betydelse strategiskt arbete har för en god framtidsutveckling och att 
förändrade spelregler i företagets omgivning kräver förändringar i hur det bedriver sin 
verksamhet. Uppsatsens budskap är att väcka intresse och bidra till underlag för en fortsatt 
framtida diskussion inom detta ämnesområde.  
 

1.1. Frågeställning 
 

Frågeställningarna i denna uppsats är flera. De som denna uppsats har som avsikt att besvara 
utifrån de avgränsningar som kommer göras är följande: 

 

1. Vilka delar av fastighetsbeståndet kommer i framtiden finnas kvar i Stockholms tre 
allmännyttiga bostadsföretag? 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=111971&i_word=allm%e4nnyttig, 2007-05-02, 17:02 
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=633612   2007-04-10 11:21 
3 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____8879.asp  2007-05-22 20:33 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=631092  2007-03-29 18:54 
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2. Har de allmännyttiga bostadsföretagen någon klar strategi för utvecklingen av 
hyresrätten och hur detta arbete kan komma att se ut i framtiden? 

 

3. Hur bedömer Stockholms allmännyttiga bostadsföretag att den framtida 
bostadsmarknadsbilden kommer att se ut?  

 

4. Hur förväntar sig de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm att utvecklingen av 
deras organisation kommer att se ut angående dess storlek och användningsområde? 

 
Dessa frågeställningar har med andra ord för avsikt att ta reda på hur lagändringen som 
tidigare nämnts kommer att påverka det framtida arbetet för de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Stockholm.  
 

1.2. Syfte  
 

Syftet är att beskriva hur Stockholms allmännyttiga bostadsföretag agerar när det sker 
förändringar i omvärlden som påverkar deras verksamhet. 
 

1.3. Avgränsning 
 

De företag jag valt att titta på är de tre allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm som består 
av:5 
 

1. AB Familjebostäder 
2. AB Stockholmshem   
3. AB Svenska bostäder 

 
Det är dessa tre företag som i fortsättningen kommer att avses när de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Stockholm nämns. De uppgifter som kommer fram i denna uppsats kan 
inte ses som ett underlag för hur hyresrätten generellt sett kommer att stå sig i Sverige, 
eftersom en så avgränsad del av de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige kommer att 
behandlas. Uppsatsens avsikt är heller inte att ge en generell bild av framtiden för 
bostadsföretag utan fokuserar till största del på hur Stockholms allmännyttiga bostadsföretag 
sannolikt kommer att vara med och påverka marknaden.  
 
En fullständig marknadsbild av Stockholmsområdet kommer inte att kunna ges då denna 
uppsats endast ser till de tre allmännyttiga bostadsföretagen som är verksamma inom denna 
ort, och bortser från privata fastighetsägares syn på framtiden. Återigen, avsikten med denna 
uppsats är inte att ge en generell bild av bostadsmarknaden utan mer att ge indikationer på hur 
framtiden för Stockholms allmännyttiga bostadsföretag kommer att se ut. Dessa utgör som 
sagt idag hela 25 procent6 av boendet i Stockholm, så förändringar i deras bestånd kommer 
uppenbarligen att påverka den övriga marknaden med dess aktörer. Detta är grunden till 
varför denna inriktning valts och varför det är intressant att lägga fokus just här.  

 

                                                 
5 http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=51968  2007-03-27 15:09 
6 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=633612  2007-04-10 11:21 
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1.4. Metod  
 

För att besvara syftet med uppsatsen har intervjuer utförts i Stockholms tre allmännyttiga 
bostadsföretag. Jan Trost beskriver i boken ”Kvalitativa intervjuer” 7olika tillvägagångssätt 
att utföra intervjuer på. Detta är något som använts både vid utformningen av frågor och vid 
förberedelser inför intervjuerna. I boken beskriver Trost bland annat om att den som ska 
utföra intervjun i det förberedande arbetet bör fundera ut vilken typ av undersökning han/hon 
ska utföra samt vad som kan tänkas vara en lämplig metod för att få ut ett så bra underlag till 
sin undersökning som möjligt. Valen som den som ska utföra intervjun ofta står inför när 
han/hon skall göra en undersökning är om intervjuerna skall utföras med ett mer begränsat 
antal personer (kvalitativ undersökning) där frågorna är mer djupgående eller om 
undersökningen istället vill se vad en större mängd av personer har för åsikt i en fråga 
(kvantitativ undersökning). 8  Den senare metoden utförs ofta i form av en enkätundersökning 
där svaren ofta består i ja och nej svar och inte beskriver så mycket mer om bakgrunden till 
intervjupersonens svar. En undersökning där denna metod skulle kunna tänkas tillämplig är 
till exempel i en undersökning där den som ska utföra intervjun vill veta hur många av 
eleverna på en högstadieskola som någon gång druckit alkohol. Har undersökningen en sådan 
frågeställning så är en enkät undersökning en rimlig undersökningsmetod att tillämpa. Är 
frågeställningen istället hur det kommer sig att vissa personer som går i högstadiet 
konsumerar alkohol blir denna tillämpningsmetod ett sämre alternativ. Det som den som utför 
intervjun nu vill få reda på är vilka de bakomliggande faktorerna kan vara till detta och en 
undersökning med ja och nej svar skulle knappast besvara denna frågeställning.  
 
Detta är något som tagits ställning till i arbetet och en kvalitativ undersökningsmetod är nog 
mest lämplig i detta fall. Tanken i denna uppsats är att förstå vilka funderingar som finns 
kring den situation som de utvalda företagen nu befinner sig i snarare än att veta hur många 
procent inom varje företag som tror att utvecklingen ser antingen mörk eller ljus ut. Då 
frågeställningarna är inriktade mot ett marknadsperspektiv har en person med marknadsansvar 
inom respektive företag intervjuats. I och med valet att endast se till de tre stora allmännyttiga 
bostadsföretag i Stockholm är det klart att synen på hur bostadsmarknaden kommer att 
utvecklas inte behöver vara den allmänna uppfattningen. Dock gör valet av utformningen att 
frågorna kan komma mer in på djupet och beskriva bakgrunden till tankegångarna bakom 
beslutsfattandet inför framtiden i de tre allmännyttiga bostadsföretagen. Det är trots allt dessa 
beslut som kommer att styra de olika företagens arbete och påverka utfallet för framtiden. I 
och med valet av denna metod skapas en bättre förståelse i de förändringar som nu håller på 
att ske inom Stockholms allmännyttiga bostadsföretag.  
 
Jan Trost beskriver vidare i sin bok om olika ställningstagande som bör göras när man väl 
bestämt sig för undersökningsmetod och kommer närmare själva intervjutillfället. Dessa 
ställningstaganden kan exempelvis vara: 
 

1. Hur gör jag för att få mina intervjupersoner att ställa upp?9 
2. Vart ska jag utföra min intervju?10 
3. Ska jag vid intervjutillfället anteckna svaren eller spela in dem med bandspelare?11 

 

                                                 
7 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1997 andra upplagan,   Sida 7- 8 
8 Ibid.       Sida 15-17 
9 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1997 andra upplagan,   Sida 57 
10 Ibid.       Sida 41-42 
11 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1997 andra upplagan,  Sida 50-52 
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Hur får jag då mina tilltänka intervjupersoner att ställa upp? Trost beskriver i sin bok att den 
som ska utföra intervjun vid bokningen av denna bör vara ganska kortfattad i sin presentation 
av sig själv och tanken med arbetet när intervjupersonen tillfrågas. Det är intervjupersonen 
som gör mig en tjänst och inte tvärtemot, därför bör man vid tillfrågning inte försöka uppta 
allt för mycket av intervjupersonens tid och visa att dennes tid är något som respekteras. 
Sedan frågar man intervjupersonen om det vore möjligt för denne att avvara en stund för 
intervju och göra mig denna tjänst. Detta var råd jag löd och något som gjorde att jag fick 
igenom de intervjuer jag på förhand valt att utföra.   
 
Sedan kommer frågeställning nummer två som handlar om valet av plats för intervjutillfället. 
Här anser Trost att mötet skall göras i en så ostörd miljö som möjligt och att platsen ska vara 
en plats där intervjupersonen känner sig trygg. Det finns alltid för och nackdelar med valet av 
platsen för intervjun. I mitt fall kommer samtliga intervjuer utföras på intervjupersonernas 
arbetsplats. Detta är något som passade mina intervjupersoner och som troligtvis kommer att 
skapa en trygghet hos mina intervjupersoner. Jag tror även att man på denna plats är medveten 
om att en intervju ska ske, vilket andra då respekterar och de håller sig undan för att inte störa. 
 
Slutligen kommer jag till valet angående hur samtalet från intervjutillfällena ska registreras. 
Här anser Trost att bandspelare är att föredra efter en övervägning mellan olika alternativ där 
han tar upp de för och nackdelar som en inspelning med bandspelare för med sig. Att använda 
sig av en bandspelare kan till exempel leda till att intervjupersonen blir besvärad och hämmad 
i samtalet då han/hon anser det jobbigt att bli inspelad. En annan tänkbar metod är exempelvis 
att föra anteckningar.  Problemet med denna metod är att det är lätt hänt att jag missar att 
anteckna något viktigt eller gjort det för slarvigt för att kunna återge intervjun i ett korrekt 
sammanhang. Att stundtals föra anteckningar genom intervjun är något som enligt Trost kan 
skapa oro hos den intervjuade. Tankar som, sa jag något dumt eller var det något intressant 
kan dyka upp i intervjupersonens huvud. Detta kan i sin tur leda till intervjupersonen senare i 
samtalet håller inne med vissa delar för att inte skapa en felaktig bild av sig själv. En annan 
variant skulle kunna vara att använda en videobandspelare där även kroppsspråk och miner 
kommer med. Dock anser Trost att denna metod skapar en än mer krystad situation och inte 
tillför intervjun det mervärde att det är värt att använda sig av det. Avslutningsvis anser Trost 
att om man använder sig av bandspelaren på ett korrekt sätt (att det finns tillräckligt med 
batteri, att det inte står och blinkar någon lampa eller att intervjupersonen ser ett rullande band 
med mera) glöms denna bort efter en stund in i samtalet och utifrån övervägningen mellan de 
olika möjligheterna är detta alternativ bäst. 
 
Med ovan förda diskussion är jag beredd att följa Trosts råd och anser att fördelarna med att 
använda bandspelare övervinner nackdelarna och kommer därför att tillämpas vid 
intervjutillfällena i den mån detta går bra för intervjupersonerna. I och med detta val anser jag 
att mer fokus kan läggas på samtalet med intervjupersonen samt att jag i efterhand lättare kan 
gå igenom hela samtalet bit för bit. I empiri-/analysdelen i detta arbete har jag valt att redovisa 
företagen och intervjupersonerna anonymt. Att öppet redovisa företagen och 
intervjupersonerna är något jag inte anser tillföra uppsatsen något mervärde. Då uppsatsen 
kommer att granska de utvalda företagens verksamheter ur ett kritiskt synsätt anser jag att den 
anonyma redovisningen lämpar sig bäst. Uppsatsen avsikt är inte att peka på speciella 
individers handlade utan på hur Stockholms allmännyttiga bostadsföretag i helhet bedriver 
sina verksamheter. 
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För att skapa en bild av allmännyttans bakgrund samt vilka de tidigare diskussionerna kring 
dess framtid varit så har böckerna Den nya bostadspolitiken och Korsdrag i allmännyttan 
använts. Relevanta artiklar i tidningar och på Internet har även använts för att ge ytterligare 
förståelse för åt vilket håll framtiden för allmännyttan är på väg. 
 
En av de frågeställningar som detta arbete har för avsikt att besvara är som tidigare nämnts 
frågan om de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm har någon strategi för att utveckla 
hyresrätten och hur arbetet med detta kan komma se ut. För att få reda på vad tidigare 
forskning tyder på inom detta område har jag valt att använda mig av böckerna ”Strategic 
marketing for Nonprofit Organizations” samt “Principles of Marketing”. I avsnittet som 
behandlar strategisk marknadsföring för företag som drivs utan vinstsyfte kommer jag 
närmare att beskriva hur tidigare arbete med detta har sett ut samt försöka applicera det på 
tänkbara användningsområden inom de allmännyttiga bostadsföretagen.  
 

1.5. Begreppsförklaringar  
 
I denna uppsats kommer begrepp som integration och segregation inom bostadsmarknaden 
användas vid flera tillfällen. Dessa begrepp är politiskt laddade och mångas åsikter går isär 
om vad de egentligen står för. Jag har valt att ta med hur integrationsverket väljer att beskriva 
dessa begrepp.12Jag kommer även i detta avsnitt ta upp vad som menas med att ha ett 
bruksvärdessystem samt vad innebörden av detta har för betydelse för de allmännyttiga 
bostadsföretagen. 
 

1.5.1. Integration  
 

Integration är en social process som skapar förutsättningar för att skapa en sammanhållen 
helhet utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Med integration menas även att 
olika grupper i samhället inte ska behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga 
ekonomiska, sociala och politiska villkor. 
 

1.5.2. Boendesegregation 
 

Boendesegregation skapas genom en invecklad uppsättning av mekanismer av strukturell, 
institutionell, kulturell, och individuell karaktär som gör att bostadsmarknaden delas in i olika 
segment. 
 

1.5.3. Bruksvärdesystemet 
 

Bruksvärdesystemet är något som idag används i Sverige för att kunna motverka kraftiga 
hyreshöjningar. Enligt detta system måste privata fastighetsägare sätta sina hyror i samma 
prisklass som för en likvärdig lägenhet från allmännyttan. 13 Detta innebär alltså att de 
allmännyttiga bostadsföretagen idag är hyresnormerande. För att detta system ska kunna 
tillämpas måste allmännyttan alltså ha en stor del av fastighetsbeståndet för att det ska gå att 
hitta en likvärdig bostad inom samma område som de privata hyresvärdarna kan rätta sina 
hyror efter. Minskar stora delar av allmännyttans fastighetsbestånd exempelvis genom 

                                                 
12 http://www.integrationsverket.se/Tpl/NormalPage____323.aspx 2007-04-27 11:50 
13 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____8879.asp  2007-04-10 11:16 
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ombildning till bostadsrätter blir alltså bruksvärdesystemet svårt att tillämpa och dess framtid 
kan då komma att ifrågasättas. 
 

1.6. Ändring av lagen om allmännyttiga bostadsföretag 
 

Detta avsnitt kommer att beskriva lite om bakgrunden till varför delar av lagen (2002:102) om 
allmännyttiga bostadsföretag sannolikt upphör att gälla. Detta kommer att beskrivas utifrån 
den promemoria som avsändes från finansdepartementet vars förslag var att upphäva andra 
kapitlet i denna lag. Nedan kommer det ges en kortare beskrivning över vilka argument som 
finns till upphävandet samt hur detta kommer att påverka de allmännyttiga bostadsföretagen.14 
 
Lagen om allmännyttiga bostadsföretag började gälla från den 1 april 2002. Bakgrunden till 
hur denna lag kom till framtogs genom en kommitté som ansåg att ett fungerande 
hyressättningssystem behöver en garanti för att de allmännyttiga bostadsföretagen driver sin 
verksamhet utifrån en självkostnadsprincip och utan vinstsyfte. Att införa denna lag ansågs av 
kommittén tydligt visa vilka företag som enligt hyreslagen är hyresnormerande.  
 
I det andra kapitlet i lagen om allmännyttiga bostadsföretag står det bland annat att det krävs 
tillstånd för de allmännyttiga bostadsföretagen att överlåta fast egendom. Detta tillstånd skall 
enligt lagen inte ges om det finns risk för att de allmännyttiga bostadsföretagens hyror inte 
kan få tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdesreglerna i jordabalken 12 
kapitlet 55 § (hyreslagen) eller vid förhandlingar som förs enligt hyresförhandlingslagen. 
 
Skälen till varför man nu vill upphäva det andra kapitlet i denna lag är bland annat anser att 
man genom denna lag hindrar de allmännyttiga bostadsföretagen att sälja sina 
hyresfastigheter. I och med detta anses lagen begränsa den kommunala självstyrelsen inom 
bostadsförsörjningsområdet. Som motargument till detta är att kapitlet behövs för att 
tillämpningen av bruksvärdessystem ska kunna hållas intakt. Dock anses det i denna 
promemoria att argumentet att lagstiftningen behövs för att upprätthålla bruksvärdessystemet 
inte är tillräckligt starkt då hyrorna lika gärna kan sättas utifrån annat underlag än de 
allmännyttiga bostadsföretagens hyror. SABO (svensk organisation för allmännyttiga 
bostadsföretag) publicerade i en undersökning som gjorts på de allmännyttiga 
bostadsföretagen att tvister om hyrans storlek vid 90 procent av fallen görs av hyresnämnden 
enligt en allmän skälighetsbedömning. Denna görs utifrån deras allmänna kunskap om 
situationen på orten, det vill säga den lokala hyresmarknaden. Detta betyder alltså att 
hyresnämnden trots bruksvärdesystem rättar sig efter den allmänna bilden där även andra än 
allmännyttiga hyresvärdar finns med.  
 
I denna promemoria gjordes även en konsekvensanalys för de konsekvenser upphävandet 
denna lag skulle innebära för bland annat kommunerna, de allmännyttiga bostadsföretagen 
och de allmännyttiga bostadsföretagens hyresgäster. För kommunernas del anses detta 
innebära att de återtar sitt självstyre inom bostadsområdet och där med kan ta självständiga 
beslut angående vilka insatser som behövs göras för bostadsförsörjningen och även bestämma 
storlek och sammansättning av det egna bostadsföretagets fastighetsbestånd. De allmännyttiga 
bostadsföretagen kan då utifrån sina egna och kommunens synpunkter förändra innehållet i 
deras fastighetsportfölj. För hyresgästerna innebär detta att fler av de allmännyttiga 
bostadsfastigheterna kan komma att säljas vilket kan göra att hyresgästerna får en ny 

                                                 
14 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/76076;jsessionid=aYmhe083aAa7 2007-04-28 18:02 
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hyresvärd eller att bostadsområdet omvandlas till bostadsrätter. Dock innebär den nuvarande 
lagen inget totalförbud mot detta så för hyresgästernas del tror man inte skillnaderna kommer 
att bli så stora.  
 
Detta är alltså de bakomliggande faktorerna till varför lagen som var till för att stoppa 
ombildningar och försäljningar av allmännyttans hyresfastigheter kommer att tas bort. Om 
detta endast medför positiva effekter kan diskuteras. Lite om hur den diskussionen har gått 
och hur framtidsbilden kan tänkas se ut är något jag i nästkommande avsnitt kommer att 
behandla. Dock inleds nästa del i detta arbete med att ge en beskrivning av bakgrunden till 
allmännyttan i Sverige samt vilka trender som har kunnat uttydas.  
 

2. Allmännyttans ställning i Sverige  
 

De allmännyttiga bostadsföretagen spelar i dagens Sverige en ganska stor roll och utgör 
boendet för en stor del av befolkningen. Dessa företags uppbyggnad tog fart efter andra 
världskriget då dess totala bostadsbestånd växte från 5 procent till 25 procent mellan åren 
1945 till 1990. Diskussionen om allmännyttans vara eller icke vara har alltid varit en mycket 
omdiskuterad fråga. En orsak till dessa diskussioner har varit kring dess märkliga sitts att 
konkurrera mot privata fastighetsägare och samtidigt driva sitt företag utan vinstsyfte. Detta är 
ett av skälen till att vissa kommuner sålt stora delar av dess bestånd till de privata 
fastighetsägarna då de ansett att de inte bör ägna sig åt denna verksamhet.15  
 

2.1. Innebörden av allmännyttan 
 

Allmännyttiga bostadsföretag ägs av kommunerna och skall inte drivas på samma 
affärsmässiga sätt som privata bostadsföretag. De har även till uppgift att se till andra aspekter 
som ligger utanför ett strikt vinstintresse vid hyressättningen. Den viktigaste skillnaden som 
utmärker dessa företag är att de till stor del inte enbart utgår från vad som är bäst för de 
nuvarande hyresgästerna utan ska även ta hänsyn till de bostadssökandens olika behov. Detta 
utgör grunderna för hur ett allmännyttigt bostadsföretag bör drivas. Tendenser har dock visat 
att dessa företag inte helt drivs utan vinstintresse.16  
 
Allmännyttan kan beskrivas på flera olika sätt när man ser sig om hur den fungerar i andra 
länder. Allmännyttan är till stor del en politisk fråga där politiken styr hur dessa företag skall 
drivas och vilka behov som skall uppfyllas. I Sverige har allmännyttan präglats av att utgöra 
ett boende som ”alla typer” av människor ska kunna finna sitt boende i. Detta är i stor 
utsträckning något som gjort Sverige unikt till skillnad från många andra länder. Modellen 
som det svenska samhället utgått ifrån är att man ska kunna hitta alla sorters människor på 
alla delar av hyresmarknaden. En annan variant att bedriva de allmännyttiga bostadsföretagen 
har i andra länder visat sig var genom så kallat ”social housing”. Denna typ av allmännyttiga 
företag vänder sig främst mot folkgrupper som på grund av sociala problem och låga 
inkomster har svårt att skaffa sig ett hushåll med en rimlig standard på den befintliga 
marknaden. Självklart påverkas allmännyttans storlek av den inriktning man valt att ha. I 
Sveriges fall där den varit tänkt att sträcka sig till ”alla” kommer den givetvis ha ett större 
fastighetsbestånd än i de länder som endast inriktat sig på människor med sociala och 
ekonomiska problem. Ett problem som uppstår om man inte väljer att vända sig till alla och 
                                                 
15 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001   Sida 195- 196 
16 Ibid.      Sida 197 
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sprida olika människotyper är att det i slutändan kan leda till ett segregerat samhälle. Även 
här är det lite beroende av vilken typ av politik som förs i landet samt vilka prioriteringar som 
görs för hur sådant skall motverkas och om det ses som negativt eller inte.17  
 
Trender inom de allmännyttiga bostadsföretagen visar på att det funnits tendenser som tytt på 
att många av de allmännyttiga bostäderna har sålts ut. Antingen att delar av beståndet säljs till 
privata aktörer som fortsätter driva det som hyreshus eller som det visat sig i större städer som 
Stockholm att de attraktiva delarna av beståndet har omvandlats till bostadsrätter. Detta 
skedde i stor utsträckning i Stockholms innerstad i och med lagändringen i början av 1990-
talet, som gjorde att en majoritet av hyresgästerna samtycke räckte för att få ombilda sina 
hyresrätter till bostadsrätter. Samtidigt under denna period revs det allmännyttiga fastigheter i 
stor utsträckning och byggandet som tidigare varit starkt avtog i och med den ekonomiska kris 
Sverige hade i början av 1990-talet. Under 1990-talet visade det sig alltså bli ett trendbrott för 
allmännyttan, som fram till nu setts som stabil med en stark tillväxt.18 
 
I och med dessa trender som kom att spegla 1990-talet kom det i april år 2002 en lagändring 
som satte stopp för utförsäljningen av allmännyttan. Enligt denna lagstiftning skulle det bli 
svårt för de allmännyttiga bostadsbolagen att själva bestämma storleken av deras 
fastighetsportfölj. Denna lag infördes till stor del på grund av att vi i Sverige skulle kunna 
upprätthålla bruksvärdessystemet och som tidigare nämnt är en lag som nu troligtvis kommer 
att mista sin stoppande effekt.   
 

2.2. Trender inom allmännyttan19 
 

Sett till hur allmännyttan har utvecklats under åren fram till 2001, både i Sverige och utanför 
gränserna, så kan vissa trender urskiljas. För det första minskar fastighetsbeståndet. Detta sker 
genom en minskad nyproduktion, fortsatta rivningar men kanske i störst grad genom att det 
sker en omfattande utförsäljning. Från Sveriges sida sett har detta, som tidigare nämnts, 
främst skett genom att de boende omvandlar sina hyresrätter till bostadsrätter.  
 
Det som även kan ses är att allmännyttans bestånd i allt större grad inte längre fungerar som 
hem för ”alla” utan mer och mer blir inriktat mot människor som har det sämre ställt. Det man 
har kunnat urskilja är att det inom allmännyttans fastighetsbestånd finns en hög grad 
arbetslösa, invandrare samt människor med sociala problem och låga inkomster, vilket 
genererat att många är bidragstagare. Dessa trender har visat sig i flera länder där det skett en 
omfattande försäljning av attraktiva områden, dock kan detta även ses i mindre attraktiva 
områden som inte har haft någon utförsäljning.  
 
Det positiva som går att uttyda är att allmännyttiga bostadsföretagen börjar bli mer 
kundfokuserade än tidigare. Företagen väljer nu att ställa kunden i fokus och är mer lyhörda 
för vad kunden har för önskemål som kan tillfredställas. Även en upprustning av nedgångna 
områden har skett för att skapa en trevligare atmosfär. 
  

                                                 
17 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001   Sida 197- 198 
18 Ibid.      Sida 204- 205 
19 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001   Sida 209- 210 
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2.3. Allmännyttans vara eller icke vara  
 

Hur kommer det sig då att vi har en så kallad allmännytta och att politiker runt om i världen 
sett ett behov av detta som inte marknaden själv kan klara av? Själklart är det inte ren slump 
att man skapat dessa organisationer inom bostadsområdet. Tänkbara argument till varför 
allmännyttan kom till skulle kunna redovisas enligt följande: 20   
 
En anledning till skapandet av allmännyttan är att den setts som en viktig grundpelare för en 
välfungerande infrastruktur i en kommun. För att skapa en attraktiv kommun behövs goda 
kommunikationer, social service, hyresbostäder med mera. Att helt släppa biten med 
hyresbostäder till privata fastighetsägare ses helt enkelt som osäkert och är en alltför 
betydelsefull del för att inte själva kontrollera det till viss del.  
 
Grunden i svensk bostadspolitik har varit att bostaden ska ses som en social rättighet21. Under 
perioden mellan 1950- 1970 behövdes ett större antal bostäder byggas för att den svenska 
bostadspolitiken skulle kunna leva upp till detta. En väg att gå hade kunnat vara att ge bidrag 
till privata aktörer på fastighetsmarknaden för att skapa fler hushåll. Detta ansågs dock för 
osäkert då risken fanns att dessa aktörer inte skulle bygga lika mycket som det fanns behov 
för utan istället öka hyreskostnaderna. För att säkerställa att svenska folket skulle ha möjlighet 
att skaffa sig en bostad med bra standard till en rimlig hyra ansågs det krävas en organisation 
som ser till människors olika behov och inte bara att driva företaget med vinst. 
 
Den som innehar en hyresrätt hos ett allmännyttigt bostadsföretag skall kunna känna sig trygg 
mot kraftiga hyreshöjningar även om området man bor i blir mer attraktivt. Allmännyttan har 
som uppgift att erbjuda bostäder enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de boende 
endast kan anses tjäna på att området får bättre status. På en öppen marknad skulle troligtvis 
en privat aktör ta ut högre hyror då efterfrågan på deras bostäder ökade.  
 
En privat hyresvärd kan även vara mer selektiv när han väljer ut sina hyresgäster. Troligen 
skulle inte en privat hyresvärd medvetet ta in personer som skulle kunna tänkas störa de 
övriga boende i en attraktiv hyresfastighet. Detta skulle göra att en stor del av de 
bostadssökande skulle hamna utanför bostadsmarknaden, vilket i sin tur skulle leda till att 
politikerna inte skulle kunna hålla sin bostadspolitik. 
 
Slutligen anses de allmännyttiga bostadsföretagen även hjälpa till med att sprida olika 
befolkningsgrupper över landet för att motverka segregation och skapandet av ett 
klassamhälle. Dessa förekomster anses skapa ett otryggt samhälle och kan motverkas av att de 
allmännyttiga bostadsföretagen skaffar olika boendeformer i olika typer av områden vilket 
hjälper till att blanda upp folkgrupper. Detta är ett ansvar som troligen en privat hyresvärd 
inte skulle engagera sig så mycket i då detta drivs som ett vinstprioriterande företag.  
      
Självklart tycker inte alla att allmännyttan bara för med sig positiva effekter på samhället utan 
har istället riktat kritik mot dessa företag. Inom debatten har kritiken bland annat kommit att 
handla om följande:22 
 

                                                 
20 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001   Sida 210-212 
21 Bo Bengtsson, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001  Sida 49 
22 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001   Sida 212-214 
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Att allmännyttiga företag skapar rollkonflikter i kommunerna genom hur frågor om hur 
markanvändning bör prioriteras. Om det exempelvis finns ett allmänt intresse för ny 
bebyggelse men att denna missgynnar de allmännyttiga bostäder kan kommunen komma att 
sätta stopp för denna bebyggelse för att inte missgynna sina bostäder.  
 
Genom att allmännyttan styrs politiskt anses följden bli att dessa företag blir väldigt 
byråkratiska vilket gör att kostnaderna för att driva allmännyttan framåt bli betydligt dyrare än 
för de privata fastighetsägarna. De allmännyttiga fastighetsbolagen har i och med detta en 
trögare beslutsprocess i förhållande till sina konkurrenter och hinner på grund av detta inte 
fokusera på dess kundnytta.  
 
Det anses även som ett stort risktagande för kommuner att inneha dessa företag. Då deras 
satsning misslyckas kan leda till att saker som skola, barnomsorg och äldrevård försämras 
vilket i sin tur leder till att kommunen i sin helhet fungerar på ett sämre sätt.   
 
Slutligen anser motståndsgrupperna till allmännyttan att ett bra och tryggt boende till 
befolkningen skulle kunna skapas genom långsiktigare kontraktsformer samt en allmän 
hyreslagstiftning som skapade gränsvärden. För att kunna erbjuda bostäder till dem som lätt 
hamnar utanför om det var en öppen bostadsmarknad skulle privata entreprenörer kunna ges 
bidrag för att tillhandahålla lämpliga bostäder. Man skulle även kunna se över den enskilda 
individen och hjälpa dem som har det sämre ställt att skaffa sig en bostad.  
 
Utifrån ovan förda diskussion märks det tydligt att debatten kring allmännyttan lätt skapar 
meningsskiljaktigheter om hur boendefrågan skall lösas. Helt säker kan ingen vara vad som är 
bäst för det svenska folket och vilken lösning som fungerar optimalt. Det den förda 
diskussionen pekar mot är att något sorts regelverk nog ändå behövs för att skapa en 
tillfredställande situation.  
 

2.4. Spekulationer om framtiden 
 

Allmännyttans framtid är ett ämne det ofta spekuleras kring. I boken ”Den nya 
bostadspolitiken” fördes just denna diskussion vilket jag kommer att redovisa nedan. Denna 
diskussion fördes både innan lagen om allmännyttiga bostadsföretag kom till samt nu 
sannolikt kommer att förändras. Detta gör att regelverket som då fanns på hyresmarknaden 
kan bli liknande dagens situation och därför anser jag att den diskussionen som då fördes blir 
intressant i denna uppsats.  
 

2.4.1. Tidigare diskussioner om allmännyttan  
 

Författaren i boken ”Den nya bostadspolitiken” utgick i sin diskussion från olika tänkbara 
scenarier hur framtiden inom allmännyttan kunde tänkas se ut. Dessa scenarier framgår enligt 
följande:23  
 
I det första av fyra tänkbara scenarier handlar det om att bevara allmännyttan och låta det vara 
ett boendealternativ för alla samt att utveckla de befintliga hyresfastigheterna. Detta görs 
bland annat genom att skapa nya ”lyx lägenheter” för att attrahera en bredare marknad. 
Samtidigt behöver allmännyttan inte längre ta hand om de så kallade ”problemhushållen” då 
                                                 
23 Hans Lind, Den nya bostadspolitiken, första upplagan, 2001  Sida 214-216 



Högskolan i Gävle  Nya spelregler för allmännyttan.  2007-05-29 
 

– Betydelsen av strategiskt arbete i en föränderlig miljö –  
 
 

 15

detta istället sköts av en social inrättning. Företagen kommer att drivas mer likt vilket annat 
fastighetsbolag som helst. Styrelsen som ofta är politiskt tillsatt ersätts med en ”vanlig” 
styrelse där de politiska direktiven istället finns med i ägardirektiven. Tidigare har det varit 
kommunen som stått som borgenär för de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta system tas 
bort för att minska kommunens risktagande och ersätts istället med att företagen får ta lån på 
en öppen marknad utifrån företagets förutsättningar. 
 
Även i det andra scenariet talar man om att bevara, men detta görs i något mindre skala 
beroende på vilken utgång som ges. En väg att gå är att fortsätta driva företagen som i det 
första scenariot men att vissa delar av fastighetsbeståndet säljs av på lite olika områden. En 
annan tänkbar inriktning är att företagen säljer av de mest attraktiva områdena och lägger allt 
fokus på de hushåll som skulle ha det svårt att klara sig på en fri marknad. Detta scenario är 
tänkbart att det uppstår av sig själv genom att de attraktiva områdena omvandlar sina 
hyresrätter till bostadsrätter och kvar blir allmännyttan med ett mindre attraktivt 
fastighetsbestånd. Här kan även tänkas att allmännyttan medvetet säljer de delar av sitt 
bostadsbestånd attraktiva delar för att på så sätt ha mer pengar till att investera i de mindre 
attraktiva områdena.  
 
I det tredje scenariot upplöses allmännyttan helt för att sedan styckas upp och säljas till 
privata fastighetsägare eller hyresgästerna själva. Kommunen ingår avtal med de nya 
fastighetsägare där de förbinder sig att ta emot ”problemhushåll” och för detta få en 
ekonomisk kompensation. Kommunen ger även ekonomiskt stöd till ideella organisationer för 
att dessa ska hjälpa de värst drabbade hushållen med bostad.  
 
I det fjärde och sista scenariot delar man upp de allmännyttiga bostadsföretagen i mindre 
beståndsdelar som nu bedrivs enskilt men är styrt under ett gemensamt regelverk. De nya 
mindre företagen måste hyra ut sitt bestånd efter självkostnadsprincipen och följa vissa 
riktlinjer i hur fördelandet av lägenheter skall gå till. Detta för att säkerhetskälla att ett visst 
antal av bostäderna går till människor med särskilda behov. För detta ges antingen 
ekonomiskt stöd eller även tänkbart ekonomiska garantier.  
 

2.4.2. Så ser några av dagens debattörer på framtiden 
 

I detta avsnitt kommer jag att belysa en senare diskussion som förts om allmännyttans 
framtid. Boken som jag kommer behandla heter ”Korsdrag i allmännyttan” och är en bok 
som SABO tagit fram där de valt ut 15 personer att intervjua. Intervjupersonerna är allt ifrån 
branschkunniga personer till personer som bara är måna om en bra samhällsutveckling. Jag 
har valt ut fem av dessa diskussioner för att visa på några skilda exempel på hur debatten har 
förts. Nedan kommer ett utdrag från dessa intervjuer: 
 
”Samarbete mellan verksamheter” 
 

Tilde Björfors är en av dessa personer, hon arbetar som direktör på Cirkus Cirkör 24. Hon för 
en diskussion mycket utifrån hennes egna erfarenheter med cirkusen och hur Botkyrka som 
kommun har kommit att utvecklas. För att en kommun ska kunna utvecklas anser Björfors att 
det förutom bostäder krävs ett samarbete mellan verksamheter och människor som gör att 
kommunen blir ett attraktivt ställe att bo i. Även att det finns en grundläggande struktur med 
skolor, dagis, äldrevård, fin omgivning och så vidare som gör att kommunen fungerar i sin 
                                                 
24 Astrid Reichwald med flera, Korsdrag i allmännyttan, Stockholm: SABO, 2006 Sida 16-24 
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helhet. Kommunens satsning på Botkyrka anser hon ha gett utslag och hon kan idag se klara 
skillnader mot för ett par år sen vad gäller blandningen av ursprung och olika samhällsklasser 
som idag visar sig i kommunen. Botkyrka byggen har även skapat en ny boendeform 
(KompisBo) som är ett kollektivboende för unga mellan 18- 30 år där de boende skriver 
individuella kontrakt med hyresvärden för sitt rum och sin del av hyran. Denna boendeform 
har uppkommit genom att kommun tillgodosåg ett behov som fanns och är något Björfors 
anser vara ett bra exempel på när ett bostadsföretag följer med i utvecklingen på den rådande 
bostadsmarknaden. Vidare anser hon att allmännyttan bör bevaras och ta fortsatt stort 
samhällsansvar.  
 
”Lika spelregler för alla” 
 

Lennart Alexandersson är verkställande direktör för fastighetsägarna i Göteborgs 1:a region 
och anser att man bör slopa allmännyttans ledande roll och skapa lika spelregler för alla på 
hyresmarknaden25. Alexandersson gick bland annat som företrädare för privatvärdarna till EU 
domstolen våren 2005 där de anklagade den svenska staten för hindrande av en fri konkurrens 
på hyresmarknaden. Med detta vill Alexandersson inte slopa allmännyttan utan att regelverket 
förändras så att spelreglerna blir lika för alla bostadsföretag. Bakgrunden till hans argument 
mot det rådande läget på hyresmarknaden är med utgångspunkt från de fördelar 
privatvärdarna anser allmännyttan har i dagsläget. Enligt privatvärdarna får allmännyttan 12, 
5 miljarder kronor om året från det allmänna. Dessa pengar anses komma genom att 
kommunerna inte tar ut skälig avkastning eller ersättning för förmånliga lånevillkor från de 
allmännyttiga bostadsföretagen, även att företagen inte gör rimliga avskrivningar samt får 
subventioner från kommunerna med mera. Alexandersson menar även att efter de analyser 
som gjorts visar att staten bryter mot gällande konkurrensregler när de väljer att stödja ett 
begränsat antal företag fast det finns flera som bedriver samma verksamhet. 
Hyresgästföreningen ser en förändring som denna som ett steg närmre marknadshyror som 
innebär andra förutsättningar än det rådande bruksvärdesystemet. Men bruksvärdesystemet är 
inget som Alexandersson anser att man bör ta bort utan bara att det ses över och medger ett 
större spann för vad som är rimlig hyra. Att detta i sin tur kan leda till något höjda hyror för 
vissa delar av landet är tänkbart, men anses enligt Alexandersson vara ett måste för att få en 
rättvisare hyresmarknad där fler aktörer kan verka. Alexandersson anser att det bör vara ett 
gemensamt regelverk och ansvarstagande för samtliga bostadsföretag vilket skapar lika 
möjligheter och där alla tar ansvar för en ökad integration.    
 
”Omöjligt att definiera allmännyttan” 
 

Barbro Engman är ordförande i Hyresgästföreningen och anser att Sverige inte har bedrivit en 
aktiv bostadspolitik på många år, detta trots att det står inskrivet i vår grundlag om 
bostadsförsörjningen26. Idag anser Engman att det nästintill är omöjligt att definiera vad 
allmännyttan står för och att de allmännyttiga bostadsföretagen bedrivs på helt olika sätt. Hon 
menar på att det tydligt syns att det inte finns någon uttalat sätt för hur bostadspolitik ska 
fungera i Sverige och att det ofta blir upp till de verkställande direktörerna inom dessa företag 
att bedriva de allmännyttiga bostadsföretagen efter eget tycke för vad som är bäst. Engman 
kan peka på fyra punkter som hon anser förekomma inom de allmännyttiga bostadsföretagen. 
För det första är det avsaknaden av ägardirektiv. Det andra hon kan se är uddlösa och 
kortfattade malldirektiv vilket inte leder till mycket. Det tredje är ägardirektiv som säger att 
man skall arbeta efter en långsiktig självkostnadsprincip som bygger på ett samhällsuppdrag. 
                                                 
25 Astrid Reichwald med flera, Korsdrag i allmännyttan, Stockholm: SABO, 2006 Sida 24-32 
26 Ibid.      Sida 60-70 



Högskolan i Gävle  Nya spelregler för allmännyttan.  2007-05-29 
 

– Betydelsen av strategiskt arbete i en föränderlig miljö –  
 
 

 17

Fjärde och sista punkten är där ägardirektiven går i motsatt riktning mot föregående punkt och 
där man avskaffat självkostnadsprincipen på egen hand. De allmännyttiga bostadsföretagen 
agerar inte i samma riktning och politikerna agerar mer utifrån eget tycke än på ett gemensamt 
sätt hur allmännyttiga bostadsföretag bör styras. En första åtgärd bör vara att lagen tydliggörs 
om hur ägandet ska skyddas. Engman anser även att problematiken runt att finna ett boende 
för alla typer av boende kan lösas om man bygger fler bra bostäder som inte är alltför 
specialiserade. Hon anser att vi inte i dagens bostadsbyggande inte bara bygger hus utan hela 
samhällen där det måste göras en överskådlig bild av vad som kan tänkas uppskattas i 
framtiden. När vi kommer till hur de allmännyttiga bostadsföretagen bör hantera sin 
förvaltning anser Engman att denna både ska kunna drivas i offentlig och privat regi beroende 
på företagslednings vision av hur de vill uppnå sin kundnytta. Inom företagen bör man se från 
ett utifrån perspektiv och se till vad det är som är speciellt med just ens eget företag och vad 
det är som gör att det tjänar pengar. Att öka lyhördheten inför vad ens kunder har att säga 
anser hon som otroligt viktigt. Vidare inom arbetet med en kundorienterad verksamhet anser 
hon att man ska se till de förutsättningar som idag finns hos människorna inom Sverige. Idag 
ställs ofta som krav för att få ett förstahandskontrakt att man har en fast anställning vilket är 
något som bara en mindre del av ungdomar i Sverige idag har. Hon anser att många av 
företagen tänker i allt för gamla banor och att de borde se över hur de kan möta 
bostadssökandes behov utifrån dagens förutsättningar. Allmännyttiga bostadsföretag måste få 
gå med vinst så att dessa pengar kan återinvesteras i deras fastighetsbestånd som ökar 
attraktiviteten på marknaden. Avslutningsvis gäller det enligt Engman att ansvarsfrågorna 
tydliggörs när det gäller allmännyttan.  
 
”Tredelat ägande” 
 

Allan Karlsson är styrelseordförande i byggnadsföretaget MVB och har tidigare varit 
verkställande direktör i SABO27. Karlsson anser att allmännyttan skall fortsätta drivas med 
syfte att vara till för alla men anser att allmännyttan allt för ofta beskrivs av politiker som att 
deras huvudsyfte ska vara att ta hand om problemfamiljer och alla som har det dåligt ställt. 
Med denna syn på allmännyttan anser Karlsson leder mot en allmännytta som enbart fungerar 
som sociala bostäder. När Karlsson blickar tillbaka i tiden anser han att allmännyttan skötts 
med allt för lösa tyglar. Karlsson anser att den enda staden i Sverige där det varit eftertraktat 
att bo i allmännyttan har varit i Stockholm, men detta är på grund av den längre bostadsbrist 
som rådigt. Karlsson berättar vidare om den idealbilden han har av hur de allmännyttiga 
bostadsföretagen bör arbeta för att skapa en ljusare framtid. Detta leder fram till ett tredelat 
ägande där kommunen, de boende eller andra kommuninvånare samt utomstående ägare som 
till exempel institutionella ägare som byggbolag som har ett intresse av att stärka företaget är 
ägare. Detta anser han leda till ett ökat inflytande bland de boende samt att företag och 
hyresgästerna i mindre utsträckning påverkas av politiska förändringar vid omval. För 
kommunernas del så fortsätter de ha ett stort inflytande. Han har även en drömversion av det 
perfekta bygget där olika upplåtelseformer finns inom samma byggnad eller område. En 
intressant upplåtelseform anser han vara att ha så kallade ägarlägenheter insprängt i 
hyreshusen. Detta tror han gör att fler väljer att stanna i huset samtidigt som det medför en 
kapitalvinst för företaget.  Han anser även att det skulle kunna vara ett sätt som kan få 
människor att stanna kvar i sitt område och inte flyttar så fort de har tillräckligt god ekonomi. 
Han beskriver även ett exempel där hyresgästerna fick ta hand om delar av skötsel vilket 
ledde till sänkta hyreskostnader som ett bra exempel på utveckling av hyresrätten. Karlsson 
tycker även att det är rimligt att bostadsföretagens vinster som inte behöver läggas på 

                                                 
27 Astrid Reichwald med flera, Korsdrag i allmännyttan, Stockholm: SABO, 2006 Sida 88-98 
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bostäderna går till skola och omsorg för att skapa bättre förutsättningar för de boende i 
oattraktiva områdena att lyckas i framtiden. Även att företagen satsar pengar i verksamheter 
som leder till att bostadsområden blir mer eftertraktade är något som enligt Karlsson behövs.  
 
”Öka samarbetet mellan olika kommuner” 
 

Avslutningsvis har jag valt en intervju med Charlotte Axelsson som för närvarande är 
verkställande direktör i HSB i Stockholm, hon har tidigare även varit verkställande direktör i 
bland annat Svenska Bostäder och Familjebostäder28. Axelssons vision på allmännyttans 
framtid är tillgängliga bostäder med överkomliga hyror i attraktiva områden. Axelsson är 
dock en realist och vet att detta inte görs över en natt. Axelsson anser att cirka en tredjedel av 
flerbostadshusen måste tillhöra allmännyttan för att de i fortsättningen ska kunna erbjuda 
bostäder för alla. Storleken betyder dock inte allt för allmännyttan utan de bör även se över 
sina hyresnivåer för att kunna locka olika människotyper enligt Axelsson. I dagens samhälle 
är så inte fallet och andra boendeformer är idag intressantare oavsett ekonomi vilket hon 
finner oroande och något som måste behandlas snarast. Helst skulle hon vilja se en bredare 
debatt där fler fick göra sin röst hörd om allmännyttans framtid och att det inte bara skedde på 
en politisk nivå. I dagens läge finner hon det dock svårt att övertyga människor om att välja 
hyresrätt som boendealternativ när det i många fall är billigare att bo i en bostadsrätt. Något 
som måste göras är att omarbeta dagens regelverk och skapa lika förutsättningar för hyresrätt, 
bostadsrätt och äganderätt. Det finns tre saker som enligt Axelsson behövs för att ändra på 
hyresrättens framtid. Dessa är att statens stöd behövs, ändring av beskattningen samt ändring 
av avdragsreglerna för de olika upplåtelseformerna för att göra det möjligt för hyresrättens att 
skapa konkurrens. Trots hyresrättens idag dåliga ställning i jämförelse med de konkurrerande 
boendeformer finner Axelsson två betydelsefulla skäl till varför allmännyttan bör bevaras och 
är värd att kämpa för. För det första behövs tillgängliga bostäder för att en arbetsmarknad ska 
kunna fungera på ett bra sätt samt att det är viktigt för kommunernas försörjning och 
ekonomi. Det andra skälet är att alla grupper inte har de så lätt att skaffa sig en bostad och det 
krävs att någon även ser till dessa. Detta gäller allt ifrån unga till gamla, invandrare eller 
människor med handikapp som kan ha det svårare att få en bostad, detta gäller framförallt i 
högprisområden. Axelsson anser att en viktig utveckling för de allmännyttiga 
bostadsföretagen är att de kan öka samarbetet mellan olika kommuner. Detta är något som 
idag dock är svårt då Sveriges kommuner har självbestämmanderätt men är något som enligt 
Axelsson måste ses över för att allmännyttan skall fungera enligt samma riktlinjer. Ett 
exempel på förändring av allmännyttan som Axelsson anser värt att se över är hur den 
nederländska allmännyttan fungerar. Denna växte mellan åren 1990-1997 från 32 till 37 
procent. Här drivs de allmännyttiga bostadsföretagen genom föreningar och stiftelser, statusen 
i dess hyresfastigheter är bibehållen och deras verksamhet övervakas noga av staten. I deras 
allmännyttiga bostadsföretag finns det visa riktlinjer att följa för hur dess verksamhet bör 
bedrivas. Dessa är bland annat genom att hyresgästerna ska företrädas i styrelserna, företagen 
skall drivas utan vinstintresse, bostäderna kan säljas men bara om man får tillstånd av 
bostadsministern och att försäljning uppgår till minst 90 procent av marknadsvärdet. 
Bostäderna inom den nederländska allmännyttan är till för alla men grupper som har det 
sämre ställt ekonomiskt eller har andra behov måste prioriteras. Fördelarna med att bedriva 
sin verksamhet i denna form anser Axelsson är att de politiska svängningarna inte drabbar de 
boende lika hårt samt att dess regelverk är mer långsiktiga.  
 

                                                 
28 Astrid Reichwald med flera, Korsdrag i allmännyttan, Stockholm: SABO, 2006 Sida 106-116 
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När man ser diskussioner uppradade på detta sätt anser jag att man får en tydligare bild över 
hur pass komplext området verkligen är. Åsikterna är många och alla drar inte riktigt åt 
samma håll. Det ända som alla verkar kunna enas om är att något behöver göras. En sak som 
är säker är att världen är förändlig och att bostadsmarknaden inte kommer att se likadan ut nu 
som den kommer att göra om 20 år. I nästa avsnitt kommer jag att berätta om några av de 
åtgärder som det idag ska börja arbetas med för att skapa förändring i de allmännyttiga 
bostadsföretagens verksamheter. 
 

3. Nytändning för hyresrätten och förnyat bruksvärdesystemet 
 

I storstäder som Stockholm har de allmännyttiga bostadsföretagen aldrig riktigt behövt arbeta 
på samma sätt som andra företag för att jaga kunder. För hyresrätterna i Stockholms förorter 
är kötiden idag på vissa håll upp till tre år och ser vi till kötiderna till vissa adresser i 
Stockholms innerstad är dessa upp till 30 år. Detta visar att de allmännyttiga bostadsföretagen 
inte behöver arbeta speciellt hårt för att skaffa nya kunder utan snarare komma på en lösning 
hur de ska ta hand om de befintliga på ett tillfredställande sätt. Detta är något som vår 
moderata bostads- och integrations borgarråd Kristina Alvendal skriver om i artikeln ”Bonus 
för ytterstadsbor ska rädda hyresrätten”29. Kristina Alvendal är även styrelseordförande i både 
Svenska bostäder samt Familjebostäder. I artikel berättar Alvendal bland annat om att hon 
anser att hyresrätten i framtiden kommer att spela en viktig roll trots debatten som nu förs om 
hyresrättens överlevnad. Detta är ett problem som hon tar upp till diskussion och något hon 
anser krävs i den nuvarande bostadspolitiken. I och med det nya bostadsprogram som 
presenteras så kommer chansen att göra boendekarriär bli betydligt större enligt Alvendal.  
 
I dagens Sverige med dess befintliga hyresreglering anser Alvendal att rörligheten inom 
hyresbostäderna i Stockholm inte fungerar på ett optimalt sätt. Idag tas väldigt liten hänsyn till 
läget när det gäller hyresrätter vilket är av största betydelse när det gäller bostadsrätter. Detta 
medför att ytterstadsborna drar ner hyresnivåerna för innerstadsborna vilket gör att de ogärna 
släpper ifrån sig sin hyresrätt då köerna är som de är. Detta i sin tur leder till att marknad inte 
har den rörlighet som är önskvärd. För att skapa förändring i gällande system presenterar 
Alvendal fem förslag för en ny hyrespolitik. I dessa förslag ingår även uppdrag till 
Stockholms tre allmännyttiga bostadsföretag, förslagen lyder enligt följande: 
 
Till en början ska de allmännyttiga bostadsföretagen genom det interna kösystemet som idag 
finns öka rörligheten inom boendet. Idag fungerar det på så sätt att ens samlade poäng 
försvinner när man skaffar sig en ny lägenhet. Detta gör att många väljer att stanna i sin 
bostad för att inte tappa poäng i väntan på möjligheten till en bättre bostad. Detta har visat sig 
drabba miljonprogramsområdena hårdast då folk väljer bort det alternativet för att inte förlora 
sin kötid och de som redan bor där är fast på grund av för lite tid i kön. Förändringen som nu 
ska ske ska göras med hjälp av en så kallad köbonus. Denna bonus går ut på att de människor 
som flyttar till miljonprogramområdena ska få behålla sin nuvarande kötid samt att de även 
får sin tid fördubblad när de bor inom dessa områden. Detta tror Kristina leder till att fler kan 
tänka sig att flytta hit samt att de boende inom dessa områden ges större chans att ta sig 
därifrån.  

 
Även marknadens spelregler kommer att ses över med målet skapa fler hyresrätter. Det man 
vill ändra på är att öka skillnaden på hyresnivåerna i förhållande till läget. I och med detta har 

                                                 
29 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=633612  2007-04-10 11:21 
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det skapats en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, SABO och 
Fastighetsägarna, följden av detta kommer leda till en stegvis förändring av hyresnivåerna. 
Förändringar av hyran kommer i och med denna överenskommelse att få spänna från 0,5 
procent i hus i miljonprogramsområdet i behov av renovering till 3,3 procent i hus i 
Stockholms innerstad i gott skick. Detta kommer i sin tur leda till ett moderniserat 
bruksvärdesystem och något Alvendal tror kommer att skapa fler hyresrätter på markanden 
utöver de allmännyttiga bostadsföretagens hyresfastigheter som gör att hyresmarknaden 
består.  
 
Det tredje som bör göras är att skapa en mer mångsidig hyresmarknad med boendeformer där 
inte allt är standardiserat. Allt ifrån kakel, köksluckor, badkar med mera ser likadant ut i 
hyreshus byggda under samma årtionde vilket gör att många hem känns gammalmodigt och är 
något man nu ska se över. Samtidigt ska man se över de olika segment som finns på 
bostadsmarknaden. Ungdomar som ska flytta hemifrån och skaffa sig sin första lägenhet är i 
behov av lägenheter med låg kostnad och behöver ofta inte en lägenhet av samma standard. 
Idag finns teknik för att bygga på ett sätt som kan tillgodogöra ett sådant behov. Detta vore 
möjligt om dagens byggnormer sågs över och genomgick vissa förändringar.  
 
Alvendal tar även upp en diskussion kring att skapa nya upplåtelseformer där så kallade 
ägarlägenheter är ett alternativ. Denna form skiljer sig från bostadsrätten på det sättet att 
köparen endast köper en lägenhet och inte skaffar sig en hel fastighet tillsammans med sina 
grannar i en bostadsrättsförening. Detta skulle i så fall skapa nya möjligheter för den enskilda 
att hyra ut sin lägenhet på ett friare sätt och utvidgar den befintliga hyresmarknaden enligt 
Alvendal.  
 
Avslutningsvis behandlar hon frågan om att tillgodose bostadsmarkanden genom att tillföra 
Stockholm fler lägenheter. Många kommer till Stockholm för att studera eller i och med nytt 
arbete. Stockholm växer och för nytillkomna och befintliga människor behövs det lägenheter. 
I och med denna tillväxt planeras det gemensamt inom de tre bostadsföretagen i Stockholm att 
producera cirka 8000 nya lägenheter under de kommande fyra åren.  
 
Det intressanta med denna artikel anser jag är att man har skaffat sig ett nytt synsätt på 
hyresrätten och hur den kan bestå på fler än ett sätt. Kristina Alvendal avslutar denna artikel 
med att hon ser ljust på hyresrättens framtid och tror den kommer att bestå sig om den kan 
skapa en större rörlighet. Denna bild av framtiden ska bli intressant att jämföra med den jag 
får i och med mina intervjuer.  
 

4. Snabb förvandling av innerstaden 
 

I en artikel från Dagens Nyheter med Sven Belfrage30 som är vice verkställande direktör på 
Svenska Bostäder ges man en mindre positiv bild av allmännyttans utveckling mot vad som 
togs upp i föregående avsnitt. Artikeln tar upp hur lagförändringen kommer att påverka 
fastighetsbeståndet för de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm. Svenska bostäder som 
länge varit det största allmännyttiga bostadsföretaget har redan fått in 150 stycken 
intresseanmälningar om ombildning i innerstaden och ytterligare 63 stycken 
intresseanmälningar angående deras dotterbolag Stadsholmen. Detta betyder med andra ord 
att dryga hälften Svenska Bostäders bestånd av innerstan kan komma att ombildas samt cirka 

                                                 
30 Dagens Nyheter 2007-04-11     Sida 14 
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40 procent av dotterbolagets bestånd. Detta betyder dock inte att alla ansökningar kommer 
leda till ombildningar då det krävs stor anslutning samt att det efter ombildningen kan komma 
att bli stora kostnadsökningar som leder till att dessa siffror kanske ändras enligt Belfrage.  
 
I artikeln nämns en informationssatsning som Stockholmstad har gjort om hur lagförändring 
kommer att påverka bostadspolitiken och vilka som kan ombilda och mycket mer. Denna 
satsning har bland annat skett genom projektet Bild Bostad som har sitt säte i 
stockholmsförorten Rinkeby 31. I detta projekt där bland annat Kristina Alvendal är verksam 
förespråkar man att valfriheten på bostadsmarkanden borde bli större och att en större del av 
befolkningen nu kommer att ha råd att skaffa sig en bostadsrätt i och med lagändringen. Detta 
på grund av att priset som de boende får köpa ut sina bostäder till vid ombildning i vanliga 
fall brukar ligga en god bit under marknadsvärdet. Detta gör att det i slutändan ofta ses som 
en god affär att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Projektet talar även om att det ökande 
inflytandet detta ger över sitt boende bör hjälpa till med en bra och ökad integration mellan 
olika folkgrupper inom samhället. Ombildning i ytterstaden är inget man vill motverka utan 
istället få upp intresset för så att fler tar sig möjligheten.  
 
En av de frågor jag vill få besvarad under mina intervjuer är vart alla pengar som de 
allmännyttiga bostadsföretagen får in av utförsäljningen kommer att ta vägen. Hur mycket 
pengar det idag handlar om går ej att veta bestämt då det är de boende som i slutändan är dem 
som bestämmer om det ska ske en utförsäljning eller ej. Det är på de boendes initiativ en 
ombildning sker och är inget kommun kan påverka annat än att informera och ge vägledning. 
Tanken med pengarna som kommer från hyresfastigheterna är att de ska gå tillbaka till både 
staden och dess invånare sägs det i projektet Bilda Bostad. Detta i form av att äldre byggnader 
renoveras samt att bygga nya hyresfastigheter för att tillgodose bostadsbehovet. Detta är något 
som ska bli mycket intressant att se i mitt arbete om dessa tankar stämmer överens med de 
indikationer jag får vid mina intervjutillfällen. 
 
Om man läser vidare ur artikel från Dagens Nyheter kan man se att Bilda Bostad projektet 
dock inte fått det genomslag man hade hoppats på. I Stockholms ytterstad har det endast 
inkommit intresseanmälningar från cirka 6 procent vilket är mindre än man hoppats på. Att 
allmännyttan får sälja av sitt fastighetsbestånd har även tidigare i tiden varit möjligt. Då det 
även då visade sig gå trögt i de yttre stadsdelarna valde allmännyttan ut vissa av sina 
fastigheter och gjorde på egen hand värderingar för att fungera som lockbete för de boende. 
Detta är något Belfrage tror kan bli möjligt även i dagsläget. Att ytterstadsborna visat ett 
ljummet intresse tror Belfrage kan bero på att miljonprogrammens bebyggelse är i stort behov 
av upprustning vilket gör att de ekonomiska fördelarna inte alls är lika stora som i 
innerstaden. Om försäljningen av allmännyttan fortsätter i samma spår, det vill säga att det 
fortsätter ombildas i innerstaden medan det går trögare i de yttre delarna, kan det bli så att 
allmännyttan står kvar med de fastigheter som är mest nedgångna.  Därför hoppas Belfrage på 
att bostadsföretagen själva ska få tillgodogöra sig pengarna från försäljningen som till stor del 
kommer att behöva gå till att rusta upp det gamla fastighetsbeståndet. Värderingen av 
fastigheterna som ska ombildas skall följa marknadsvärde och värderingsföretagen ska gå på 
privatvärdarnas genomförda försäljningar. Om nu utvecklingen blir att Stockholms tre 
bostadsföretag töms på sina attraktiva fastigheter får tiden utvisa. Sven Belfrage avslutar med 
att säga att en sammanslagning av de tre bostadsföretagen är för tidigt att spekulera i om det 
nu visar sig att fastighetsbeståndet endast kommer att bestå av ”renoveringsobjekt”. 
 
                                                 
31 http://www.bildabostad.se    2007-04-11 12:36 
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Det avsnitt tre och fyra visar på är att dagens situation kan ses ur flera synvinklar. Den ena 
aspekten är att skapa en bra integrationspolitik i det svenska samhället genom denna förnyelse 
av bostadspolitiken. Men är det nu så att trenden fortsätter att ytterstadsborna inte hoppar på 
tåget med ombildning kan det bli motsatt effekt som gör att klyftorna i samhället istället ökar. 
Detta visar att det finns flera sidor av samma mynt, i slutändan är det beroende av vilken sida 
som hamnar upp och vilken som hamnar ner. Diskussionen är intressant och något som är värt 
att vrida och vända på både en och två gånger för att diskutera om hur det troliga utfallet för 
allmännyttan kommer att bli.  
 

5. Vilka bestämmer i allmännyttan 
 

Vilka är det då som bestämmer i de allmännyttiga bostadsföretagen? Hur stort inflytande har 
egentligen politiker på vilka beslut som tas? Detta är något som jag vid mina intervjutillfällen 
kommer att beröra för att se hur stort inflytande mina intervjupersoner besitter. Tidigare 
forskning har gjorts inom detta område av Fastighets- och Bostadsakademin vid KTH. I 
avhandlingen ”De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden” 32som 
färdigställdes 2006 behandlas bland annat frågan om hur styrelsen är tillsatt i allmännyttiga 
bostadsföretag. Denna forskning bygger bland annat på intervjuer med representanter från 
tolv allmännyttiga bostadsföretag där man valde att redovisa resultatet utifrån dessa i 
sammanvägda svar.  
 
Enligt studien speglar styrelsen i ett kommunägt bostadsföretag styrkeförhållandet i 
kommunalfullmäktige och är något som går att se i samtliga fall. Undersökningen visar att 
hela 75 procent av de utvalda företagen har en helt politisk styrelse och övriga 25 procent har 
en eller två opolitiskt tillsatta styrelsemedlemmar. Det visade sig även att dessa opolitiskt 
tillsatta medlemmar ofta satt i ordföranderoller då de ofta besatt en sak kompetens som kunde 
saknas hos de politiskt tillsatta styrelsemedlemmarna. I dessa roller kunde även placeras 
sådana som besatt expertkunskap inom styrelsearbete. Vidare i avhandlingen förs en 
diskussion huruvida det är bra eller dåligt med politiker i styrelsen. Resultaten tydde på att 
intervjupersonerna fann det mer negativt än positivt. I och med deras sitts att både ingå i 
styrelsen samtidigt som de sitter med i kommunfullmäktige så kan det ibland uppstå skilda 
meningar vad partiet anser viktigt och vad som är bäst med hänsyn till företaget. Kritiken 
bestod även av hur platserna i styrelsen tilldelats. Styrelsemedlemmarna valdes till stor del ut 
på grund av deras meriter som politiker och inte för att de var duktiga på att driva ett 
bostadsföretag vilket skapar mer arbete åt företagsledningen. Dock fanns i diskussion även 
positiva inslag där de intervjuade menade att styrelsen blivit allt duktigare på att driva 
företaget utifrån dess bästa oavsett politisk tillhörighet. Även att en politisk tillsatt styrelse 
kan se det breda samhällsperspektivet och innehar stort samhällskunnande togs upp på 
plussidan. Senare i avhandling framkommer det att intervjupersonerna nog ändå anser att om 
de allmännyttiga bostadsföretagen ska fungera så effektivt som möjligt så måste den politiska 
styrningen minska.33 
 

                                                 
32 http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/svenskaUppsatserOchRapporter/40.pdf,  2007-04-11 18:42 
33 Ibid. 
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6. Strategisk marknadsföring för företag som drivs utan vinstsyfte  
 

Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnt att ta reda på hur Stockholms allmännyttiga 
bostadsföretag agerar när det sker förändringar i omvärlden som påverkar deras verksamhet. 

En förändring som ligger nära i tid är den lagändring på lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag som sannolikt kommer att ske. I och med detta har företaget getts nya 
förutsättningar för sitt arbete, nu är frågan hur de väljer att hantera detta.  
 
Philip Kotler med flera beskriver i boken ”Principles of Marketing” om vikten av att skapa 
sig konkurrenskraftiga fördelar. Dessa fördelar skapas genom att företaget tillgodoser sina 
kunders behov bättre än sina konkurrenter. Så när man arbetar med att skaffa sig dessa 
fördelar måste företaget både se till att de tillfredställer sina kunders behov samtidigt som de 
ser till konkurrenternas strategier och att företagets erbjudande verkligen är det bästa 
erbjudandet för kunden. Är företagets fördelar sämre än konkurrenternas så kommer företaget 
att så småningom tappa sina kunder om detta inte åtgärdas.34  
 
Att lagen om allmännyttiga bostadsföretag förändrades och att fastighetsbeståndet nu kan 
komma att förändras och att delar av de attraktiva hyresfastigheterna försvinner anser jag vara 
ett hot mot hur allmännyttan kommer att stå sig i framtiden. Har de verkligen uttalat alla 
fördelarna med att ha dem som förvaltare eller kommer de med ekonomiskt möjlighet ta 
chansen att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta skulle då kunna betyda att de 
allmännyttiga bostadsföretagen skulle stå kvar med människor med sämre ekonomi och 
tanken att vara till för alla skulle försvinna. För att detta inte ska hända anser jag att man inom 
de allmännyttiga bostadsföretagen på ett strategiskt sätt behöver marknadsföra deras företag 
så att fördelar med deras verksamhet är uttalade. Författarna till ”Principles of Marketing” 
beskriver strategisk marknadsföring som en process som består av att veta sin organisations 
styrkor samt hur stor kundgrupp som dessa ska fördelas till35. Det är utifrån denna kunskap 
som företaget bestämmer sin inriktning och hur det i framtiden kommer att arbeta. För att 
kunna skapa en lyckosam process så måste företaget sitta på kunskapen om hur den inre och 
yttre miljön ser ut. Vad är det framtida målet med organisationen, är man inriktad på att skaffa 
sig nya kunder eller är det viktigast att värna om de befintliga? De tre grundstenarna blir då i 
arbetet med strategisk marknadsföring enligt författarna att: 
 

1. Dela upp marknaden i mindre grupper av kunder och identifiera deras behov 
(segmentera) och sedan välja den marknad/marknader som företaget bäst tror sig 
kunna tillfredställa (företagets målmarknad/marknader). 

 

2. Fundera över hur företaget kan tillgodose dessa behov och bli kundens första 
alternativ. 

 

3. Samt komma på ett sätt hur man ska hantera sina konkurrenter.  
 

Detta är ett kortare utdrag av denna bok och har valts ut för att beskriva vad jag i fortsättning 
menar med strategisk marknadsföring. Mer ingående om grunderna inom marknadsföring 
kommer inte att beskrivas i denna uppsats utan har som avsikt att fokusera på hur arbetet med 
det kan se ut istället. 
 

                                                 
34 Philip Kotler med flera “Principles of Marketing” 4th European Edition, 2005  Sida 494 
35 Ibid.      Sida 31 
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Boken jag valt att utgå ifrån i detta avsnitt heter ”Strategic marketing for Nonprofit 
Organizations” och är skriven av Alan R Andreasen och Philip Kotler. Detta är en bok som 
enligt författarna bör tillämpas av personer som har en grundförståelsen av marknadsföring 
men som vill ha konkreta tips hur marknadsföring kan tillämpas i verkligheten. 36 Den bild jag 
har av de allmännyttiga bostadsföretagen är att dessa är välmedvetna om grunderna inom 
marknadsföring och försöker mer och mer i dagens allmännytta agera kundfokuserat. Dock 
anser jag att dessa företag kan bli bättre på hur de arbetar med marknadsföring i praktiken.  
 
I boken ”Strategic marketing for Nonprofit Organizations” beskrivs marknadsföring av 
Andreasen och Kotler som ett sätt att påverka ett behov hos andra människor. I de privata 
företagens värld innebär detta exempelvis att en klädbutik vill påverka dig att enbart köpa 
produkter ur deras sortiment och inte handlar på annat håll. För att klädbutiken ska lyckas 
med detta krävs det att återförsäljarna har påfyllt med varor som de kan sälja samt att 
personalen ute i butiken är välinformerade och kan leverera ett erbjudande som lever upp till 
kundens förväntningar. Att ha en kundcentrerad organisation är något man i de privatägda 
företagen ser som en självklarhet för att nå framgång och något som även den offentliga 
sektorn är välmedvetna om. Men skillnaderna mellan hur privata och offentliga företag väljer 
att arbeta med detta är ofta stora.37  
 
Det jag i följande avsnitt angående strategier och segmentering kommer att påvisa är hur 
marknadsföring enligt författarna ofta kan se ut i företag som drivs utan vinstsyfte och sedan 
försöka ge exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag kan arbeta med detta. Tanken med 
allmännyttan är som jag tidigare beskrivit ett alternativ som ska vara till för alla olika slags 
människor. Dock har det inom marknadsföringsteorier visat sig att marknadsföring som 
vänder sig till ”alla” inte är någon fördelaktig strategi. Allmännyttan ska enligt deras uppdrag 
ta hänsyn till många politiska frågor som exempelvis kan vara att minska segregation mellan 
olika befolkningsgrupper i samhället. Detta gör att segmentering av marknaden kan anses ge 
motsatt effekt. Dock anser jag att viss segmentering är nödvändig även inom allmännyttan. 
Mer om innebörden av segmentering och hur man kan arbeta med det kommer i längre fram i 
detta avsnitt. 
 
Grunderna till varför jag valt att ta med dessa avsnitt om marknadsföring och segmentering är 
för att visa hur allmännyttiga bostadsföretag trots deras komplexa situation kan arbeta med 
detta och få det att medföra positiva effekter. I tidigare avsnitt beskrev jag bland annat hur 
allmännyttan styrdes utifrån ett politiskt tankesätt samt hur den till skillnad från de privata 
bostadsföretagen var tvungna att tillgodose olika sociala aspekter. Grunderna till varför 
marknadsföring tillämpas är för att kunna tillgodose kundernas behov och på så sätt öka 
företagets vinst genom att fler kunder anser att deras erbjudande är attraktivt. Jag anser att 
allmännyttiga bostadsföretag kan arbeta utifrån ett marknadsföringsperspektiv trots den 
situation de befinner sig i. Dessa avsnitts syfte är till för att öppna sinnena för ett nytt synsätt 
inom allmännyttan och hur den med hjälp av strategisk marknadsföring kan stå som ett 
konkurrenskraftigt alternativ mot andra boendealternativ. Mer om hur arbetet med 
marknadsföring går till kommer jag att förklara i följande avsnitt. Avslutningsvis vill jag bara 
förtydliga att dessa avsnitt inte på något sätt kan ses som en komplett lösning över hur de 
allmännyttiga bostadsföretagen bör arbeta för att nå framgång. Avsikten är snarare att peka på 
några områden som gör att de allmännyttiga bostadsföretagen i framtiden tänker mer 
strategiskt än de vad de kanske tidigare gjort, samt i vilken ände ett sådant arbeta kan ta sin 
                                                 
36 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition  Sida 5 
37 Ibid.       Sida 10 
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början. För att tydliggöra hur strategisk marknadsföring går att tillämpa i allmännyttiga 
bostadsföretag kommer jag att exemplifiera användningsområden där allmännyttan kan arbeta 
med detta. 
    

6.1. Ledarskap inom marknadsföring 
 

För att kunna nå framgång genom marknadsföring gäller det enligt författarna till ”Strategic 
marketing for Nonprofit Organizations” för företaget att ha en klar bild av vad det innefattar 
och vad en bra marknadsföring kan göra för företaget. Med andra ord gäller det skapa en 
atmosfär inom företaget som gör att allt arbete som görs leder till en större kundnytta. Det 
gäller att framhäva det positiva utbytet som kunden (hyresgästen) får av företaget och att detta 
motsvarar kundens behov och uppfyller dess förväntningar. Man kan definiera hur ledningens 
arbete med marknadsföring kan se ut enligt följande:  
 

Ledarskap inom marknadsföring är en process av planering och utförandeprogram designat 
för att skapa och bevara fördelaktiga utbyten med syftet att tillfredställa både individuella och 
organisatoriska mål. 38 
 

Alltså, vilka positiva egenskaper kan då ett allmännyttigt bostadsföretag erbjuda sina kunder 
som skapar mervärde och får dem att se hyresrätten som den bästa upplåtelseformen. Ett 
exempel skulle kunna vara att framhäva god service och att hyra lägenhet kräver väldigt lite 
engagemang från hyresgästen samtidigt som den får mycket tillbaka.39  
 
Det som är viktigt för ett företag som drivs utan vinstsyfte är att de själva kan se sina fördelar 
och kan förmedla dessa så att även kunden uppfattar dem. Det har vid undersökningar visat 
sig att det ofta inom de icke vinstdrivna företagen funnits en utstuderad marknadsföring där 
man erbjuder en vara eller tjänst som man själv anser uppfylla kundens behov. Detta har dock 
i många fall upplevts som det motsatta av kunden. Därför bör man i stället gå ut och 
undersöka vad som uppskattas av ens kunder och arbeta med marknadsföring utifrån kunden, 
samtidigt som man även tar hänsyn till sitt eget kunnande. 40 
 

6.1.1. Hinder mot en kundorienterad verksamhet 
 

För att bli bättre på detta gäller det att skapa en organisation som är centrerad runt kunden och 
som hela tiden arbetar med utgångspunkt från kundens bästa. För att kunna arbeta utifrån 
detta tankesätt måste man ta sig ur ens gamla tankesätt som är väldigt enkelt att fastna i. 
Nedan kommer jag att påvisa några exempel utifrån författarna till boken ”Strategic 
marketing for Nonprofit Organizations” som har visat sig finnas inom företag som drivs utan 
vinstsyfte samt ge några exempel på vad allmännyttiga bostadsföretag bör tänka på i samband 
med detta. 
 
Erbjudandet som av de icke vinstdrivna företagen förmedlar anses ofta av dess sponsorer 
(kommunen i vårt fall) så attraktivt att de tar för givet att det som erbjuds är enligt kundens 
önskemål.41 Detta är något jag mycket väl kan tänka mig förekomma inom de allmännyttiga 
bostadsföretagen. Som jag tidigare tog upp i avsnittet tre sträckte sig kötiderna till vissa 

                                                 
38 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 38-39 
39 Johan Holmgren (författare) 
40 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 39-40 
41 Ibid.      Sida 44-46 
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adresser inom Stockholmsområdet ända upp till 30 år. Detta gör att allmännyttan i Stockholm 
sätts i en väldigt speciell sits som de flesta företag aldrig får uppleva. Tänkt dig att Teknik 
Magasinet sa till dig att ställa dig i en kö som kan ta upp emot 30 år för att få den senaste 
mobiltelefonen. Detta skulle givetvis vara en ohållbar situation för företaget och kunderna 
skulle vända sig till en annan återförsäljare där man fick mobiltelefonen så fort man hade 
betalat för sig. Detta exempel påvisar på ett tydligt sätt vilken märklig värld som Stockholms 
allmännyttiga bostadsföretag befinner sig i. Detta tror jag kan ha gjort att dessa företag blivit 
lite för bekväma i sin sitts och att de aldrig riktigt behövt reflektera över om deras 
organisation verkligen är enligt kundernas önskemål. Kan det inte vara så att deras erbjudande 
hittills fungerat på grund av en längre bostadsbrist där efterfrågan på bostäder varit större än 
utbudet. Hur kommer allmännyttan egentligen stå sig om denna bild förändras?42 
 
En enkel väg att gå är att blunda för denna tanke. Enligt Andreasen och Kotler är det vanligt 
förekommande att ledningen inbillar sig att tro att bara för att de själva gör något som till 
exempel att de bor i en hyresrätt och tycker det är bra så kommer den övriga befolkningen att 
vilja göra det samma. Den del av befolkningen som mot förmodan inte väljer detta alternativ 
ses som organisationens fiender och att de är på grund av att dessa inte förstår vad som 
erbjuds och dess bristande motivation som gör att erbjudandet inte når framgång. Dessa ses 
alltså som hinder som står ivägen för att företagets nuvarande affärsidé inte lyckas. Här bör 
man istället fråga sig vad det är i företagets erbjudande som inte engagerar och lockar dessa 
människor, vad är det som kan förbättras i företagets erbjudande? 43  
 

6.1.2. Bostadens roll 
 

I en studie som gjordes 1994 beskrevs fyra olika förhållningssätt som människor hade till sin 
bostad och hur de såg på den. 44 Bostaden gavs liknelser som på ett beskrivande sätt skulle 
särskilja synsätten. Detta var vad man kom fram till efter att i studien intervjuat 25 personer 
om deras synsätt på bostaden: 
 

1. Bostaden som station, här ser man bostaden som den plats dit man kommer för att 
packa om väskan. I studien framkommer det att en person med detta förhållningssätt 
skulle kunna tänkas vara en entreprenör.  

 
2. Hemmet som vardagslivets bas, här ses bostaden mer som ett viktigt behov för att 

ens vardag skall bli så praktisk som möjligt. Bostaden behöver inte vara 
representativ ur någon synvinkel men ska skapa ett bra underlag för att kunna ha ett 
familjeliv.  

 
3. Bostaden som projekt, här är det betydligt viktigare med utseendet av bostaden och 

inreds utstuderat och för att fungera som en ram för ens identitet. Bara genom att 
visa upp bostaden presenteras den boende själv som person och vem denne är.  

 
4.  Hemmet som livet arkiv, här ser man konservativt på sitt boende. Minnena i ens liv 

sitter i möbler, väggar, fotografier med mera. Bostaden blir levande genom mina 
minnen och representerar ett tillbakablickande. Här representeras inte bara ens eget 
liv utan även ens närmaste och deras liv.  

                                                 
42 Johan Holmgren (författare) 
43 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 44-46 
44 Annika Schéele, Louise Nyström (red), Bebyggelsens mångfald, Karlskrona 1994  Sida 139- 146 
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Detta är något jag anser intressant och skapar en insyn i olika personers synsätt på deras 
bostad. Hur har detta förändrats över åren och vad representerar bostaden för dagens boende? 
Detta skulle kunna vara en studie som är värd att göra inom de allmännyttiga 
bostadsföretagen för att se vilken syn som dagens människor har utav bostaden. Något som 
även är intressant är att se över är hur de sociala förhållandena förändras med tiden. Hur stor 
är dagens ”kärnfamilj”, i vilken utbredning lever människor ensamma, är det många som 
studerar på denna ort, vilka förändringar kommer att ske över tiden, hur används bostäderna 
idag och så vidare? Detta för att se till att bostadsbyggandet verkligen tillfredställer dagens 
och kommande generationers behov vad gäller storleken och utformning på bostäderna. Mer 
om detta kommer jag ta upp i avsnittet om segmentering.   
 

6.1.3. Tidigare misstag av allmännyttan 
 

Ett tidigare problem som uppstod inom allmännyttan vara när man lade för mycket fokus på 
att tillfredställa bostadsbristen och nyproducera bostadshus att man glömde bort att tänka på 
om det man producerade var något som tilltalade kunderna. Ett bevis på detta är det så kallade 
miljonprogrammet som pågick under 60- och 70-talet där riksdagen bestämde sig för att 
bygga en miljon nya lägenheter. Det man glömde var att analysera om marknaden verkligen 
ville bo på det sätt man tänkt sig och insåg inte att bostaden betyder så mycket mer för många 
människor i Sverige än att ha tak över huvudet.45  
 

 
 

 
Figur 1. Bostadshus från miljonprogrammet i stockholmsförorten Bredäng. 
Källa:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet 2007-04-14, 14:23 

 
Projektet ledde till skapandet av nutidens ”problem områden” och tidspressen med bygget 
gjorde att det utfördes på ett slarvigt sett. Jag anser att de största problemen med dessa 
områden till stor del beror just på byggnadernas tråkiga utformning samt bristande kvalitet 
som gör att de allmännyttiga bostadsföretagen idag får lägga så mycket kostnader här. Hade 
det istället gjorts en ordentlig marknadsanalys före bygget startade hade man både kunnat 
spara tid och pengar. Många människor som idag har det hyfsat ställt med ekonomin väljer 
bort att bo i dessa områden vilket i sin tur leder till skapandet av ett klassamhälle.  
 
Som jag tidigare nämnde om projektet Bilda Bostad så skulle pengarna som kom ifrån 
utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens hyresfastigheter bland annat gå till att 
producera nya bostäder. Här gäller det att man verkligen tagit lärdom av sin historia och 
bygger utifrån kundens behov och gör hyresrätten till ett attraktivt boende.  
 
Sakerna jag tagit upp i detta avsnitt är något jag anser att de allmännyttiga bostadsföretagen 
bör ta med sig in i sina framtida diskussioner. Vill man i framtiden skapa ett erbjudande som 

                                                 
45 http://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet, 2007-04-14, 14:23 
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känns fräscht och något som gör att hyresrätten inte kommer att kännas som ett andrahands 
alternativ till bostadsrätten är detta något som enligt mig måste tas i beaktning.  
 

6.2. Segmentering 
 

I boken ”Principles of Marketing” beskriver Philip Kotler med flera hur det kommer sig att 
företag väljer att segmentera marknaden. Kunder är människor som har olika behov, 
karaktärer samt förhåller sig olika till saker och ting. För att fånga kunderna i ens tilltänkta 
målmarknad krävs det att företagen har olika erbjudanden till olika slags personer. Företagen 
är välmedvetna om att alla kunder inte går att nå, i alla fall inte om de försöker nå fram till 
alla kundgrupper på samma sätt. Tittar man närmare på marknaden finner man ofta att det 
finns alldeles för många olika behov och att det finns konkurrerande företag som tillfredställer 
några av dessa behov bättre än vad man själv har möjligheten att göra. Genom att segmentera 
delar man upp sin marknad i mindre delar (segment) för att se vilket eller vilka av dessa 
segment som företaget bör satsa på.  Valet av marknad görs utifrån vad som skapar störst 
lönsamhet för företaget och utifrån det utvecklar man strategier som gör att man på ett så bra 
sätt som möjligt tillgodoser det valda segmentets behov. 46 Ta till exempel ett 
barvagnstillverkande företag. Med tanke på dess bransch vore det nog inte speciellt lönsamt 
att inrikta sin reklam mot unga ensamstående män. Det skulle bli alldeles för kostsamt att 
spendera marknadsföringsresurser på dessa då de förmodligen inte går runt och funderar på att 
skaffa barn och än mindre en barnvagn. Siktar man istället in sig mot par som är på väg att 
skaffa barn är det nog betydligt mycket enklare att fånga ett intresse och förhoppningsvis en 
framtida kund.47  
 
Går det då att arbeta utifrån tankesättet att segmentera sina kunder i ett kommunägt 
bostadsföretag? Allmännyttan i Sverige är som tidigare nämnt av den speciella förekomst att 
den alltid haft för avsikt att vara ett boende för alla slags människor samt ta hänsyn till olika 
sociala aspekter. Tankarna mot att segmentera klingar ofta negativt i dessa sammanhang då 
det skulle kunna få negativa konsekvenser som att skapa ett så kallat ”social housing”, något 
som vi i Sverige idag inte vill uppnå.  
 
Hur gör man då för att behålla allmännyttans roll som den varit samtidigt som man agerar 
utifrån ett segmenterat synsätt och tar hänsyn till olika kundgruppers önskemål. I följande 
avsnitt kommer jag att beskriva varför jag anser att man bör segmentera inom allmännyttan, 
samt beskriva tänkbara lösningar hur detta kan genomföras och få positiva konsekvenser.  
 

6.2.1. Varför segmentering är nödvändigt 
 

Som marknadsförare gäller det att förstå att människor har olika tycke och smak. Om 
exempelvis GB Glass gjorde endast en glassort och den sorten innehöll nötter, skulle detta då 
kunna vara något som alla svenskar kunde samsas om och faktiskt tycka att det var den enda 
glass som behövdes? Här är nog svaret ett ganska klart nej. För det första väljer detta 
alternativ bort alla som är allergiska mot nötter, även de som inte gillar nötter och övriga 
skulle sannolikt tycka att det vore trevligt med lite variation. Detta tror jag även gäller för 
bostäder, det finns inte en typ som passar alla smaker. Detta är något jag tror man skulle 

                                                 
46 Philip Kotler med flera “Principles of Marketing” 4th European Edition, 2005  Sida 31 
47 Johan Holmgren (författare) 
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kunna undersöka mycket närmre för att skapa en bättre förståelse av vilka behov som finns 
ute på marknaden samt hur dessa går att tillfredställa.48  
 
Studier visar att om man ska kunna agera utifrån ett kundfokuserat perspektiv bör man också 
tänka på kundsegmentering. Ofta tänker marknadscheferna inom företag som drivs utan 
vinstsyfte i någon form av segmentering men gör det ofta mer översiktligt. Detta till exempel i 
termer av män/kvinnor, unga/gamla vilket gör att vissa segment missas på grund av att man 
tänker i allt för generella termer. Tas denna generella överblick några steg längre finner man 
snabbt en mängd olika subsegment inom dessa grupper och upptäcker då kanske att alla unga 
inte har samma behov och att valet av den segmenteringsvariabel inte var den bästa 
utgångspunkten för att styra hela utformningen av erbjudandet. Även subsegmenten behöver 
tillgodogöras företagets markandsföring, detta görs lättast genom att differentiera sin 
marknadsföring.  Att ignorera möjligheterna till att segmentera sin marknad kan både leda till 
att man inte lockar till sig nya kunder men även att ens befintliga kunder förbises.49 Jag tror 
det ofta kan vara att företagsledningen genom sina egna fördomar om hur vissa folkgrupper är 
tror att de segmenterar utifrån ett kundperspektiv men att det egentligen bara är deras egna 
förutfattade meningar. Istället anser jag att det bättre att gå ut och undersöka marknaden och 
sen skapa sig en uppfattning av vilka behov som verkligen finns.    
 
Om man som exempel tar en hyresfastighet med större antalet fyrarumslägenheter så skulle 
dessa kunna anses vara riktade mot familjehushåll om man tänker i generella 
segmenteringstermer. Om bostadsföretaget istället ser till omgivningen där ens hyresfastighet 
är belagd kanske de upptäcker att den ligger i närhet till ett universitet. Tänker de sedan vidare 
så inser de snart att studenter skulle kunna vara en tänkbar målgrupp då dessa ofta inte har det 
så bra ställt med ekonomin som gör att de gärna delar bostad med sina kurskamrater. I dessa 
fall skulle en fyrarumslägenhet även kunna vara mycket attraktiv för studenterna. Riktar de 
sin marknadsföring då enbart mot familjehushållen skulle detta alltså innebära att de missar en 
tänkbar målgrupp när de försöker hyra ut sitt fastighetsbestånd. För att nå ut till båda dessa 
grupper krävs därför olika marknadsföringsåtgärder. Något som framställs som positivt i den 
ena gruppen behöver inte alls ha någon betydelse i den andra eller att det till och med 
uppfattas som något negativt. En tänkbar marknadsföringsstrategi mot studenterna är att locka 
med ett bra läge och att det är nära till universitet och uteliv samt hur kommunikationerna ser 
ut. En barnfamilj däremot kanske värdesätter ett tryggt område, att det finns lekparker, dagis, 
skola med mera. Detta visar på att alla inte kan nås genom samma marknadsföring. Det 
bostadsföretaget bör göra är alltså att undersök marknaden, ta reda på vilka behov som finns 
och sedan fundera över hur vi som företag bör arbeta för att få tilltänkta kundgrupper att 
uppmärksamma vårt erbjudande?50  
 

6.2.2. Hur kan icke vinstdrivna företag arbeta med segmentering   
 

Detta avsnitt kommer att behandla hur de allmännyttiga bostadsföretagen kan skapa förståelse 
för vilka behov som finns på en marknad och hur de som företag bör arbeta för att tillgodose 
dessa. Den svenska allmännyttan har som tidigare nämnt en ambition att vara till för alla.51 
 

                                                 
48 Johan Holmgren (författare) 
49 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 52- 53 
50 Johan Holmgren (författare) 
51 Ibid. 
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Detta är något som enligt Andreasen och Kotler är mycket vanligt inom många av de företag 
som drivs utan vinstsyfte. Dock går det inte att utforma en marknadsföring och skapa ett 
erbjudande som berör alla. På något sätt måste ändå kundgrupper väljas ut för att man ska 
kunna marknadsföra sig till en publik som lyssnar. Enligt författarna kan en allt för generell 
segmentering leda till att den lämnar alla oberörda. Något som är viktigt för de icke 
vinstdrivna företagen är att de vet hur de vill marknadsföra sig själva och vad det är som de 
vill att deras företag skall representera. 52  
 
Andreasen och Kotler visar i sin bok på olika steg som marknadsförare måste genomgå vid 
arbetet med en segmenteringsprocess. Nedan kommer jag att påvisa hur detta kan se ut utifrån 
vad författarna berättar. De anser att det första som ett företag bör fundera över är hur de ska 
gå tillväga för att nå fram till sin målmarknad. Kunderna inom målmarknaden kommer dock i 
olika former och detta är det som marknadsförare måste handskas med. Att marknadsföra sig 
på samma sätt till alla kan till en början anses som ekonomiskt lönsamt, men med alla 
olikheterna som finns inom marknaden kommer detta troligtvis leda till att inget av behoven 
som finns kommer att bli uppfyllt fullt ut. Dock har det visat sig inom företag som drivs utan 
vinstsyfte att det kan bli väldigt dyrt om man ska behandla alla som unika individer och ge 
dem individuell uppmärksamhet. Detta går dock att motbevisa då det idag finns exempel på 
hur det i praktiken lämpat sig mer fördelaktigt att individualisera sin marknad. Boken tar upp 
ett exempel där ett dataföretag hade för avsikt att samla in pengar till välgörenhet. Det man 
gjorde var att man skickade ut mail till personer som bodde inom samma område men där 
man bad personen att skänka 500 dollar om den var innehavare av bilmodellen Lexus och 100 
dollar om personen ägde en Hyundai. Innehavaren av en Lexus har troligtvis större chans att 
kunna skänka mer pengar vilket gör att denna individanpassade metod kunde bli mer lönsam 
än om man istället bett alla att endast skänka 100 dollar. 53 
 
För att tydliggöra hur processen kan se ut när företaget ska välja marknad har jag valt att ta 
med en modell som tagits fram av författarna. 
 

Marknadssegmentering   Målmarknader 
 

 
 

Figur 2. Steps in Market Segmentation and Target Marketing 
Källa: A.Andreasen, P.Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition, Sida 144 

 
Ett sätt för allmännyttiga bostadsföretag att arbeta utifrån denna modell skulle kunna vara 
enligt följande:54 
 

1. Utför en undersökning av vilka behov som finns bland olika folkgrupper i Stockholm 
samt på dem som funderar på att flytta dit. 

 

                                                 
52 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 142-143 
53 Ibid.      Sida 142-144 
54 Johan Holmgren (författare) 

1. Identifiera grunderna 
för att segmentera 
marknaden. 

2. Utveckla en profil av 
valda segmenten. 

3. Utveckla mätningar av 
hur attraktivt 
segmentet är.  

4. Välj ut målmarknad. 
5. Utveckla en 

positionering inom varje 
målmarknad. 

6. Utveckla en 
marknadsmix för varje 
målmarknad.  



Högskolan i Gävle  Nya spelregler för allmännyttan.  2007-05-29 
 

– Betydelsen av strategiskt arbete i en föränderlig miljö –  
 
 

 31

2. Undersök sedan hur profilerna för dessa grupper ser ut. 
 

3. Utveckla mätningar för hur många inom segmentet som kan tänkas bo i en hyresrätt.  
 

4. Välj ut målmarknader. Se över sina nuvarande områden, vilka målgrupper är det som 
man vill locka till sina hyresfastigheter. Målet skulle kunna vara att öka integrationen, 
för att göra detta möjligt kanske bostadsföretaget anser att det skulle behövas fler 
ungdomar samt fler som var svenskfödda i ett område. Dessa två utgör då företagets 
målmarknader.  

 

5. Välja sedan hur bostadsföretaget ska positionera sig inom valda målmarknader. Vad är 
det de vill att ens målmarknader ska ha för uppfattning om företaget, vad är det som 
krävs av företaget för att locka dessa kundgrupper? 

 

6. När de slutligen kommit till insikt med detta gäller det att utveckla ett så komplett 
erbjudande (marknadsmix) som möjligt som uppfyller målsegmentets behov. I 
processen är det dock viktigt att man inte åsidosätter behoven hos de nuvarande 
hyresgästerna.  

 
Enligt Andreasen och Kotler finns det flera sätt att dela in sin marknad när man ska välja ut 
företagets marknadsföringsstrategi. Vid valet av tillvägagångssätt är det viktigt att man först 
förstår varför man segmenterar och hur ens undersökning av marknaden ska kunna ge dem 
som arbetar med marknadsföring hjälp att fatta beslut.55 
 
Enligt författarna finns det tre typer av beslut som utgör ett viktigt underlag när arbetet med 
segmentering ska börja. Dessa är: 
 

1. Hur mycket av företagets pengar, personal samt mentala kraft kommer att vigas åt 
varje målsegment? 

 

2. Hur ska företaget nå ut till de valda målsegmenten i termer av specifika erbjudanden, 
hur ska det kommuniceras, på vilken plats ska det erbjudas samt till vilket pris och så 
vidare? 

 

3. Ska företaget rikta in sig på några av segmenten tidigare än andra med sina 
erbjudanden? 

 
Detta skulle kunna vara en utgångspunkt i hur arbetet med segmentering tar sin början. 
Självklart finns det även andra saker som är viktiga att tänka på som till exempel att se över 
om alla potentiella ”målkunder” finns i segmentet, går det att nå ut till dem, är segmentet stort 
nog så att satsning håller på sikt och så vidare. Detta avsnitt anser jag trots att det inte 
behandlar alla tänkbara infallsvinklar ändå visar vart ett segmenteringsarbete kan ta start samt 
belyser de grundläggande sakerna som är viktiga att fundera över. I nedanstående avsnitt 
kommer jag att behandla vad innebörden av positionering är och lite vad som kan vara viktigt 
att tänka på.  
 

6.2.3. Positionering 
 

Något som enligt Andreasen och Kotler är viktigt för företag som drivs utan vinstsyfte att 
förstå är att de måste se företagets verksamhet som en tävling mot andra verksamheter där det 

                                                 
55 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 144-145 
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gäller att vinna. All satsning på marknadsföring som ens företag gör är för att påverka 
kundens sätt att agera. Något som enligt författarna är viktigt att tänka på inom företaget är att 
kunden alltid har möjligheten att få sitt behov tillfredställt på annat håll.56 
 
Ser man detta utifrån ett allmännyttigt bostadsföretagsperspektiv skulle kunden kunna välja 
att bosätta sig i en bostadsrätt om inte fördelarna med hyresrätten påvisades på ett tillräckligt 
tydligt sätt. Sen behöver det inte betyda att det går att påverka alla att välja 
hyresrättsalternativet bara för att hyresrättens fördelar marknadsförts på ett tydligt sätt. Men 
har det allmännyttiga bostadsföretaget ansträngt sig i sin marknadsföring så har de i alla fall 
gett tävlingen en ärlig chans. Desto mer man inser att ens företag är i en tävling mot andra och 
man satsar målinriktat, desto större chans att man lyckas vinna.57  
 
En annan sak som Andreasen och Kotler anser är viktig i arbetet med positionering är att 
förstå hur ens erbjudande uppfattas av kunderna i det segment man har som avsikt att rikta sig 
mot. Vad är det som egentligen når fram till kunden och vilken uppfattning skapas genom 
detta. Detta är vad innebörden av positionering går ut på, att få kunden att skapa en så bra 
uppfattning om företaget som möjligt så att ens eget företag blir kundens alternativ när det är 
dags att välja. När kunden endast är på det stadiet där han/hon betraktar företagets erbjudande 
är marknadsförarens viktigaste uppgift att få kunden att överhuvudtaget skapa en position av 
företaget i kundens hjärna. För de kunder som redan är vid detta stadium eller bortom gäller 
det för marknadsföraren att placera sig i så pass hög position i förhållande till konkurrenterna 
som möjligt. Det hela slutar med att erbjudandet antingen värderas högt eller lågt hos kunden, 
eller kanske till och med lämnat den oberörd.  Enligt vad Andreasen och Kotler skriver i 
boken så tyder forskning på att det ofta är marknadsförarna som måste ompositionera sig 
själva och deras organisation. Potentiella kunder brukar det oftast finnas på en marknad, men 
på grund av att företagets marknadsföring inte är tillräckligt tydlig med vad deras position är i 
förhållande till andra. Detta leder till att kunden inte kan se varför han/hon just bör välja detta 
företag. 58 
 
Ta till exempel om ett allmännyttigt bostadsföretag gick ut och marknadsförde hyresrätten i 
största allmänhet. Det som de då glömmer bort är att även marknadsföra sig som företag. 
Detta leder till att kunden inte skapar sig någon uppfattning om företaget utan kanske bara om 
att marknadsföring handlar om att bo i hyresrätt. Kan då en privat hyresvärd marknadsföra sitt 
företag bättre leder detta troligtvis till att kunden istället väljer detta alternativ. Dock är 
stockholmsmarknaden den att bostadssökande får köa för att få bostad och när möjligheten 
ges får den på något vis bli nöjd med vad som erbjuds. Det mitt exempel beskriver är vad som 
skulle kunna hända om marknadsbilden förändrades. Om man tänker sig att en stor del av de 
allmännyttiga hyresrätterna ombildades till bostadsrätter och fler och fler ansåg bostadsrätten 
som den bästa upplåtelseformen samtidigt som bostadsbristen i Stockholm minskade. Hur 
skulle då Stockholms allmännyttiga bostadsföretag behöva agera?59  
 
Något som alltså är viktigt är att urskilja sitt företag från mängden, peka på de fördelar 
kunden ges om den väljer företagets erbjudande och avslutningsvis se till att erbjudandet är 
tillräckligt stark för att vinna matchen. Gör man detta har man betydligt bättre utsikter att 
lyckas med sin företagets strategi.  

                                                 
56 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 166-167 
57 Johan Holmgren (författare) 
58 Alan R Andreasen, Philip Kotler, Strategic marketing for Nonprofit Organizations 6th edition Sida 166-167 
59 Johan Holmgren (författare) 
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6.3. Sammanfattning strategier 
 

Dessa avsnitt om strategier hoppas jag har kunnat ge en bredare syn av hur 
marknadsföringsmetoder går att tillämpa i de allmännyttiga bostadsföretagen. För att i 
framtiden kunna konkurrera på ett jämlikt sätt med andra bostadsföretag anser jag att arbetet 
med strategisk marknadsföring är viktigt att börja med så snart som möjligt. Att företag som 
drivs utan vinstsyfte varit dåliga på detta bygger dels på vad litteraturen beskriver men även 
på grund av mina egna uppfattningar om dessa företag. I mitt nästa avsnitt kommer jag därför 
att jämföra hur väl teorierna i bland annat detta avsnitt stämmer överens med hur det 
strategiska arbetet i verkligheten ser ut i Stockholms tre allmännyttiga bostadsföretag.  
 

7. Empiri och analys 
 

Detta avsnitt kommer att i sammanfattande utdrag beskriva vad som berättades vid mina 
intervjutillfällen. Utdragen ur intervjuerna är indelade under olika huvudrubriker där det 
återges vad de tre representanterna från de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm har 
berättat. Dessa huvudrubriker kommer att utgå från de intervjufrågor som ställts. Under varje 
huvudrubrik finns en analys där teorin jämförs med empirin. Här kommer även att tillföras 
egna reflektioner och tankar kring vad som berättats under intervjuerna. Detta är något som 
kommer att göras under respektive rubrik. Företagen kommer att benämnas som företag A, B 
och C och kommer att redovisas var för sig. Valet att lägga empiri och analys under samma 
avsnitt har gjorts då jag anser att detta ger en överskådligare bild än om de varit på skilda håll. 
Detta sätt gör att man snabbare kan jämföra empirin med teorin istället för att behöva bläddra 
mellan avsnitten.     
 

7.1. Så styrs de allmännyttiga bostadsföretagen  
 

Företag A   
 

Hela Företag A: s styrelse är politiskt tillsatt. Styrelsen är de som fattar alla beslut angående 
inriktning, verksamhetsplaner samt kommer med direktiv och uppdrag som företaget ska 
svara på. I vanliga förvaltningsfrågor gällande den verksamma driften fattar dock Företag A 
sina egna beslut. Det är företagets uppgift att utföra de uppdrag som styrelsen har givit och är 
något som Företag A måste rätta sig efter. Dock så ska de i rollen som tjänstemän dela med 
sig av sina åsikter om de i något uppdrag har en annan uppfattning än vad styrelsen har. Att 
majoriteten i regeringen ofta byts vart fjärde år är något Företag A blivit vana vid och vet att 
det kan bli svängningar i hur deras uppdrag ser ut. Dock anser intervjupersonen att en mer 
långsiktig bostadspolitik vore önskvärt.60  
 
Företag B   
 

Även styrelsen i Företag B är helt politiskt tillsatt. Politiska beslut som exempelvis den 
gällande lagändring är beslut som företaget inte kan vara med och påverka utan bara rätta sig 
efter. All produkt- och affärsutveckling är något som de kan arbeta med själva och är inget 
som bestäms av deras styrelse. Vart företagets fokus skall ligga bestäms dock av styrelsen och 
är något man måste arbeta efter.61  
 

                                                 
60 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
61 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
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Företag C 
 

Slutligen så är även hela Företag C: s styrelse helt politiskt tillsatt. Detta påverkar arbetet till 
största del av att fokus i företagets verksamhet kan vända i tvära riktningar. Under tidigare 
mandatperiod låg allt fokus kring nyproduktion vilket nu har avtagit något, nu upplevs fokus 
istället ligga kring ombildningen enligt Företag C. Detta har gjort att företaget lärt sig vara 
mer flexibel och anpassningsbar.62  
 

7.1.1. Analys  
 

Att hela styrelsen i samtliga allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm var politiskt tillsatta 
var inte speciellt förvånade då även tidigare forskning indikerat på detta. Vilka som sitter i 
styrelsen bestäms utifrån styrkeförhållande i kommunfullmäktige som nu är en borglig sådan. 
Den tidigare forskning som togs upp i avsnitt fem visar att styrelsen väljs ut på grund av sina 
politiska meriter och inte på grund att de var duktiga på att driva ett bostadsföretag. I arbetet 
framgick även att man trodde att den politiska styrningen behövde minskas för att 
bostadsföretagen skulle kunna fungera mer effektivt. Detta är något jag absolut tror kan 
stämma och är ett uttalat önskemål i ett av bostadsföretagen jag valt att titta på. Att kunna 
planera ett strategiskt arbete där fokus på hela verksamheten kan förändras beroende på vilken 
majoritet som vinner i valet gör att detta arbete försvåras. Enligt avsnitt 2.4 är detta något som 
allmännyttan även tidigare kritiserat för. I detta avsnitt beskrivs hur de allmännyttiga 
bostadsföretagen har kritiserats på grund av att deras agerande sker genom den politik som 
bedrivs vilket resulterar i att dessa företag blir väldigt byråkratiska. Detta anses leda till att 
kostnaderna för att driva allmännyttan framåt bli betydligt dyrare än för de privata 
fastighetsägarna. De allmännyttiga bostadsföretagen har därför ansetts ha en trögare 
beslutsprocess i förhållande till sina konkurrenter och hinner på grund av detta inte fokusera 
på dess kundnytta. Denna kritik är något jag kan känna är berättigad och är något som jag 
anser är ett av de stora problemen i dagens allmännyttiga bostadsföretag.  
 
Jag beskrev tidigare i avsnitt sex att ledarskap inom marknadsföring var en process av 
planering och utförandeprogram designat för att skapa och bevara fördelaktiga utbyten med 
syftet att tillfredställa både individuella och organisatoriska mål. Detta är inget sätt man 
arbetar efter i Stockholms allmännyttiga bostadsföretag enligt min uppfattning. För det första 
så är dessa utförandeprogram skapta av människor som inte har den bästa uppfattningen över 
hur ett bostadsföretag skall skötas utan bestämmer för att de är duktiga politiker. Dessa 
program eller i vårt fall direktiv ska vara designade för att skapa och bevara fördelaktiga 
utbyten. Även på denna punkt anser jag att de allmännyttiga bostadsföretagen faller då deras 
inriktning och fokus i verksamheten byts med jämna mellanrum. Detta görs dessutom inte för 
att företaget hittat en ny strategisk inriktning, utan för att majoritet har bytts i regeringen 
vilket gör att människor med andra värderingar nu vill säga sitt. Dessa skiften ger mig en 
känsla av att en viss uppgivenhet finns i de allmännyttiga bostadsföretagen som gör att de 
agerar mer utifrån ett sätt där man väntar på vad som ska hända snarare än att de agerar och 
tar tag i situation innan det är för sent.   
 

                                                 
62 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
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7.2. Så arbetar Stockholms allmännyttiga bostadsföretag idag 
 

Företag A   
 

Idag anser Företag A att deras främsta uppgift är att förse sina medborgare med möjligheter 
till ett boende. Att kommunen tillhandahåller bostäder anser intervjupersonen kan användas 
som ett verktyg för att stärka den sociala ekonomin samt stadsdelsutveckling, detta är något 
som även ligger i det uppdrag som de givits från dess ägare. I och med att företaget är väldigt 
dominerande i vissa områden så har deras bostadsföretag stor inverkan på hur den sociala 
ekonomin fungerar. På grund av detta har vissa delar av deras områden på ett tydligare sätt 
pekats ut av dess ägare för att jobba mer fokuserat med dessa frågor. I Stockholm anser min 
intervjuperson att en viktig del av deras arbete är att bygga nya bostäder men att de samtidigt 
engagerar sig i integrations- och trygghetsfrågor i sina utsatta områden. Trygghetsåtgärderna 
kan vara allt ifrån fysiska till sociala åtgärder som kvinnojourer samt att de har representanter 
i Brottsförebyggande rådet som är en verksamhet inom rättsväsendet som arbetar för att 
förhindra brott 63. I arbetet i deras utsatta områden som bland annat består av bebyggelse från 
miljonprogramsåren är renovering en av sakerna de arbetar med. De tittar även på om de kan 
vara läge att riva vissa hus för att ersätta med andra, göra ombyggnader samt gör stora 
satsningar på gårdarna i områden där byggnaderna är väldigt monotona. I de utökade 
uppdragen arbetar de även med saker som arbetsförmedling, olaga andrahand och hur de kan 
skapa en lösning på detta. Att de idag är väldigt dominerande i vissa stadsdelar är något som 
de ser som negativt då de anser att det skapas en större ansvarskänsla om fler aktörer är 
verksamma inom ett område. Detta leder då förhoppningsvis till att öka attraktiviteten för 
området.64  
 
Företag B   
 

Företag B anser att deras främsta uppgift är att tillhandahålla lägenheter till invånarna i 
Stockholm och till dem som vill flytta dit. De arbetar även för att nyproducera bostäder för att 
på så sätt kunna vara med och utveckla Stockholm samtidigt som det övriga 
fastighetsbeståndet ses över för att hålla en så hög standard som möjligt. Företaget vill även 
vara ledande som stort företag och ligga långt fram vad gäller utvecklingen av bredband, 
energideklarationer, integrationsfrågor med mera. Idag arbetar Företag B efter stadens 
inriktningsmål samt efter egna uppsatta mål som kan hålla vilken majoritet som än bestämmer 
i staden. Dessa mål kan bland annat vara att ha en bra kvalitet på sin service. Företaget arbetar 
även efter de direktiv som ges från dess styrelse vilka kan byta tvära inriktningar beroende på 
vem som sitter vid makten. Företaget följer även genom kundmätningar upp hur servicen 
upplevs samt hur kunden upplever upprustningar och nyproduktioner. Detta är något som 
även ligger med i deras övergripande mål. För att skapa ett underlag vid nyproduktion gör 
företaget marknadsundersökningar på både de som finns i bostadsförmedlingens kö samt på 
de boende i deras fastighetsbestånd på vad som efterfrågas. Dessa undersökningar görs inte 
för varje nytt projekt utan används även vid senare nyproduktion. Företaget försöker bygga 
kostnadseffektivt så bostadens ytor är fördelade på ett så effektivt sätt som möjligt. I sitt 
arbete tittar de även på hur boendeprofilerna ser ut i sina områden samt dess sociala struktur 
för att kunna anpassa deras förvaltning på bästa sätt. För närvarande ligger även stort fokus på 
integrationsfrågor.65    
 
                                                 
63 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=2&module_instance=9 2007-05-15, 21:49  
64 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
65 Sammandrag ur intervju med Företag  B, 2007-04-25 
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Företag C 
 

Företag C: s främsta uppgift är enligt min intervjuperson att tillhandahålla bostäder till 
kommunens invånare. Detta är dock något som intervjupersonen tror kan skilja sig beroende 
på vart i Sverige man befinner sig. Intervjupersonen anser att Stockholms allmännyttiga 
bostadsföretag har fungerat mer som ett ”vanligt” bostadsföretag tillskillnad från andra städer 
där de allmännyttiga bostadsföretagen kanske tar ett större ansvar i de sociala frågorna. Detta 
är dock frågor som även Företag C arbetar med, men kanske inte i samma utsträckning. En av 
orsakerna till att Företag C inte behöver ha samma fokus på de sociala frågorna är på grund av 
att deras fastighetsbestånd till största delen finns i närförorter och inte är innehavare av så 
stora delar av miljonprogrammets bestånd. Idag samarbetar de med en extern 
bostadsförmedling som ska se till att deras bostäder blir uthyrda. Det finns även en intern kö 
inom företaget där de boende ges förtur till lediga lägenheter. Den lägenhet de lämnar efter 
sig när de får en ny genom den interna kön hamnar sedan åter i bostadsförmedlingen.  
 
Bostadsmarknaden har varit väldigt gynnsam enligt min intervjupersons uppfattning, att få 
lägenheter uthyrda i Stockholm har sällan varit ett problem. Dock kan det vara lite svårare för 
nyproducerade bostäder att bli uthyrda på direkten på grund av en högre hyresnivå som har 
visat sig var en viktig faktor. Inför nya byggprojekt försöker de därför skapa en så effektiv 
byggprocess som möjligt för att på så sätt kunna pressa ner hyresnivåerna även på 
nyproduktion. De arbetar nu även mer med marknadsföring än tidigare och försöker synas i 
tunnelbana, lokaltidningar samt att vara med på olika evenemang. Företaget har haft en 
tradition av att hålla en låg profil vilket de nu vill ändra på. Så det som de nu har försökt att 
arbeta med är att marknadsföra varumärket samt vart företaget är verksamt och att det 
nyproduceras bostäder i vissa områden.66  
 

7.2.1. Analys  
 

Innebörden av allmännyttan som bland annat har behandlats i avsnitt 2.1 verkar vara något 
som de allmännyttiga bostadsföretagen fortfarande arbetar efter. En av sakerna som de 
allmännyttiga bostadsföretagen ska ha som avsikt att arbete med är att ta hänsyn till 
bostadssökandes behov. Detta behov tillfredställs snarare genom att de arbetar hårt för att ens 
kunna erbjuda ett boende än att ta hänsyn till de bostadssökandes behov. Ett kommunägt 
bostadsföretag i Stockholm har idag som främsta uppgift att helt enkelt kunna förse 
kommunens invånare med bostäder. Mycket av fokus ligger därför i att öka nyproduktionen 
av bostäder och på renovering av deras befintliga fastighetsbestånd för att även dessa i 
framtiden ska kunna användas som bostäder.  
 
Bostaden ska som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 vara en social rättighet i det svenska samhället. 
Så ser verkligheten inte riktigt ut i dagens Stockholm. Utan där kämpar de allmännyttiga 
bostadsföretagen för att det i över huvud taget ska finnas någonstans för de bostadssökande att 
bo. Kan ett företag inte tillverka tillräckligt med produkter (bostäder) tror jag fokus lätt 
hamnar mer centrerat kring produktionsfrågan snarare än att se till det verkliga behovet som 
bostaden uppfyller för olika kunder. Visst är grundbehovet för kunden att ha någonstans att 
bo. Men när detta behov väl är tillfredställt och kunden fått in en fot på bostadsmarknaden 
kräver den i slutändan något mer en bara tak över huvudet vilket visade sig i satsningen med 
miljonprogrammen. Fråga blir då om de allmännyttiga bostadsföretagen verkligen hinner ägna 
någon tid åt att skapa mervärde för kunden när det är så många andra saker som ska 
                                                 
66 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 



Högskolan i Gävle  Nya spelregler för allmännyttan.  2007-05-29 
 

– Betydelsen av strategiskt arbete i en föränderlig miljö –  
 
 

 37

prioriteras. Ett kommunägt bostadsföretag ska som tidigare nämnts utöver sin roll som 
förvaltare även arbeta med stadsdelsutveckling och sociala frågor som integration med mera. 
Stockholms allmännyttiga bostadsföretag har idag väldigt långa kötider med kunder som kan 
få vänta i flera år på att få en bostad. Då efterfrågan är stor blir frågan om de verkligen måste 
anpassa sig efter kundens behov då kunden i många fall inte har valmöjligheten att hyra sin 
bostad på annat håll. Jag tror att detta kan vara en av anledningarna till att marknadsföring 
kanske inte har fått ett så stort utrymme i de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm.   
 

7.3. Strategiskt arbete vid förändring  
 

Företag A   
 

Lagen om allmännyttiga bostadsföretag och dess inverkan på försäljning av de allmännyttiga 
bostadsföretagens är något som intervjupersonen påpekar endast har funnits under en 
begränsad tid. Före lagen kom till sålde Företag A knappt 5000 bostäder av sitt 
bostadsbestånd vilket är en siffra som nu förväntas öka. Att denna lag förändras är inget som 
företaget kan påverka och i dagsläget ser det ut som att det är innerstan som kommer att 
påverkas till största delen av detta beslut. Arbetet inför framtiden är som tidigare nämnt en 
fortsatt ökad bostadsutbyggnad samt med målet att göra hyresrätten lika attraktiv som 
bostadsrätten. Arbetet med att öka attraktiviteten är ett arbete som företaget håller på med för 
närvarande och är ett omfattande arbete för att gå från ett gammalt tankesätt. De arbetar bland 
annat med att decentralisera organisationen, hur de ska tillmötesgå olika kundgrupper, att 
kunderna ska kunna påverka utformning av sin bostad i en större grad, differentierad 
hyressättning efter hyresgästens olika val samt se över deras uthyrningsregler och hur dessa 
kan göras mer attraktiva. Dock anser intervjupersonen att hyresrätten har klara fördelar vilket 
även kan styrkas av undersökning som de gjort där det visade sig att två tredjedelar av 
deltagarna ville bo i hyresrätt. Fördelar som de undersökta har angivit var bland annat en ökad 
frihet på grund av att de slapp låsa delar av sitt kapital i bostaden samt ansvarsfrihet. Företag 
A fortsätter gärna vara ett stort företag men att deras dominerande roll tas bort. Intervjuperson 
tror att olika aktörer inom ett område kan skapa större konkurrens som i sin tur leder till ökad 
inspiration att lyckas i arbetet med att öka attraktiviteten.67  
 
Företag B   
 

Företag B: s strategier kommer i grunden inte förändras av att lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag förändras. Arbetet med att fortsätta att utveckla hyresrätten som boendeform 
fortgår, dock inte med någon speciell förändring på grund av lagändringen. Inom företaget har 
det diskuterats att arbeta mer offensivt med image och varumärkesfrågor.68  
 
Företag C 
 

Att lagen om allmännyttiga bostadsföretag förändras anser min intervjuperson i första hand 
kommer att underlätta för alla de bostadsrättsföreningar som kan få ett besked om ombildning 
mycket snabbare. Lagen har även ställt till problem för Företag C då prövning av tillstånd 
som tidigare behövdes kunde vara en mycket långdragen process vilket gjorde att det var svårt 
att veta hur de skulle anpassa sin förvaltning. Direktiven från företagets styrelse har varit att 
de boende ska ges chansen att ombilda och är något de arbetar för att uppnå och på så sätt har 
arbetet förändrats. Intervjupersonen är även en av dem som ansvarar för ombildningsfrågor 
                                                 
67 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
68 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
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och kan redovisa i korta drag hur arbetet med detta går till. Företag C: s moderbolag har bildat 
en ledningsgrupp där det finns representanter från de tre allmännyttiga bostadsföretagen i 
Stockholm. Moderbolaget har även anlitat företaget Newsec69 som sin konsult i detta arbete. I 
denna grupp diskuteras många övergripande frågor som till exempel vad det är som får 
ombildas, hur lång tid efter en nyproduktion en hyresfastighet får ombildas med mera. 
Ombildningsfrågor arbetas det även med internt där man har kartlagt processen och delat upp 
ansvaret för de olika delarna i detta arbete. För Företag C handlar mycket av detta arbete om 
att ha kontakt med sina hyresgäster och kunna svara på frågor. I och med att 
intresseanmälningar om ombildning kommer in dras förvaltningen av dess hyresfastigheter 
ner vilket gör att sättet att förvalta sitt fastighetsbestånd har förändrats.70 
 

 7.3.1. Analys  
 

Att lagen om allmännyttiga bostadsföretag sannolikt kommer att förändras är något som de 
allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm är välmedvetna om då intresseanmälningarna för 
att ombilda sina bostäder är många. En tanke jag hade när jag först fick höra om denna 
lagförändring var om de allmännyttiga bostadsföretagen nu före denna lagändring skulle 
ändra styrningen av deras verksamhet. Att de nu med denna insyn om framtiden skulle 
marknadsföra hyresrätten starkare för att på så sätt försöka skapa sig barriärer som gjorde att 
så många människor som möjligt valde att bo kvar i sina hyresrätter. Detta visade sig inte vara 
fallet, de allmännyttiga bostadsföretagen har alltså inte förändrat sitt strategiska arbete efter 
detta. Direktiven från deras styrelse är nu att deras hyresgäster skall ges chansen till 
ombildning och nu arbetas det mest med att kunna administrera arbetet med ombildning 
utifrån bästa sätt. Att de allmännyttiga bostadsföretagen vid varje folkomröstning kan komma 
att behöva ändra inriktning på företagets fokus gör att strategiskt- och långsiktigtarbete blir 
svårt att utföra. Som dagens situation ser ut inväntar företagsledningen nya direktiv från deras 
styrelse och försöker hantera dessa på bästa möjliga sätt.  
 
I början av avsnitt sex tar jag upp hur Kotler med flera beskriver strategisk marknadsföring 
och vad innebörden av detta är. Strategisk marknadsförning användes bland annat för att 
kunna bestämma företagets inriktning samt hur de i framtiden ska arbeta. Författarna tog även 
upp tre grundstenar som bestod av segmentering av sina kunder, funderar över hur företaget 
skulle tillgodose kundbehovet och bli kundens främsta alternativ samt komma på ett sätt att 
hantera sina konkurrenter. Om man ser detta ur ett kommunägt bostadsföretagsperspektiv 
skulle detta kunna vara enligt följande: 
 

1. Kunderna segmenteras till en del efter vilket område och typ av byggnad de bor i. Till 
exempel att de som bor i miljonprogramsområdena behöver få sina byggnader 
renoverade och arbetet med integrationsfrågor utgör en viktig del. Till den andra delen 
hör dem som står i bostadskö, där ligger istället fokus på att kunna nyproducera så 
pass mycket bostäder att det går att ta hand om dessa. Så segmenteringens huvudsyfte 
skulle kunna sägas ligga i att lösa dessa problem snarare än arbetet med att tillgodose 
olika kunders behov. Denna generella segmentering om man nu kan kalla det de var 
ett problem som Andreasen och Kotler tog upp som var väldigt vanligt förekommande 
inom företag som drivs utan vinstsyfte.  

 

                                                 
69 Newsec är ett företag som erbjuder service till bland annat fastighetsägare, Se: www.newsec.se 
70 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
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2. Att arbeta mer kundinriktat verkar dock vara ett arbete som har påbörjats men som 
fortfarande står i bakgrunden för ovanstående problemlösning. Företagens sätt att i 
första hand tillgodose behov är alltså att lösa bostadsbristfrågan och anser nog att 
bostadsmarknaden i Stockholm gör att de alltid kommer att ha kunder. Detta leder till 
att kampen om att vara kundens första alternativ inte känns så viktigt.  

 

3. I den tredje och sista punkten tänker de också lite motsatsvis utifrån litteraturen och 
vinstdrivande företags sätt att tänka. Enligt förändringarna i lagen om allmännyttiga 
bostadsföretag och i de direktiv som styrelsen i de allmännyttiga bostadsföretagen 
givit så skall alla deras hyresgäster ges chansen att ombilda sina hyresrätter till 
bostadsrätter.  Detta leder i sin tur till att företagen kommer att tappa kunder till 
konkurrerande företag. Detta bestäms av den politik som nu förs i Sverige och de som 
representerar de allmännyttiga bostadsföretagens styrelser. Detta kan därför tyckas 
märkligt, att de som bestämmer över ett företag tar beslut som gör att det blir lättare 
för företaget att tappa kunder. Att få fler konkurrenter ses till och med som positivt 
vilket ett vanligt företag skulle se som ett ökat hot. I ett exempel i avsnitt sex beskriver 
jag hur en klädbutik måste ha tillräckligt påfyllt med varor för att personalen ska 
kunna leverera ett erbjudande som lever upp till kundens förväntan. Det kanske är just 
i det stadiet som Stockholms allmännyttiga bostadsföretag befinner sig i och där 
personalen väntar på att kunna leverera tillräckligt med bostäder. För att kunna göra 
det krävs det att de har en kundgrupp som är anpassade efter vad företagen kan 
leverera och att det är först då som behovsanpassade erbjudanden kan skapas.    

    

7.4. Hur kommer Kristina Alvendals uppdrag att påverka arbetet  
 

Företag A   
 

Uppdraget som bland annat bestod av att förändra det nuvarande kösystemet ser Företag A 
positivt på och har skapat ett klart utkast över hur detta skulle kunna lösas som de är beredda 
att gå till styrelsen med. Detta skall dock ske i överstämmelse med deras systerbolag vilket 
kommer att bestämma tiden på när detta arbete kan ta sin början. Kösystemet är det som 
Företag A för närvarande arbetar med att förändra.71 
 
Företag B   
 

Arbetet med detta är något som de precis har börjat se över då dessa uppdrag nyligen gavs till 
företaget. Det som har gjorts är att de har tillsatt en grupp som ska se över hur bland annat 
kösystemfrågan ska lösas. Än så länge har inget formellt uppdrag getts från deras styrelse och 
därmed finns ännu inget färdigt förslag framarbetat.  Det som har gjorts idag är att de har sett 
över hur deras nuvarande kösystem fungerar för att se hur det går att utveckla. Arbetet med 
hyresjusteringar utifrån den trepartsöverenskommelsen som har gjorts mellan 
Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna där större hänsyn tas till lägesfaktorn vid 
hyressättning har det arbetats med under en längre tid. Arbetet enligt denna matris kommer de 
att fortsätta med.72  
 

                                                 
71 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
72 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
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Företag C 
 

För detta arbete har det tillsatts en grupp som samarbetar med de andra två allmännyttiga 
bostadsföretagen för att se över hur detta arbete kan ordnas. I detta arbete diskuteras vilka av 
företagets områden som kommer att beröras av dessa uppdrag och på vilket sätt i så fall. Att 
lösa frågan med bland annat kösystemet rent teknisk ser inte min intervjuperson som något 
problem. Men för att kunna göra det så måste frågorna kring hur detta arbete ska se ut 
besvaras.73 
   

7.4.1. Analys  
 

Här kan vi se att arbetet med dessa uppdrag inte riktigt hunnit komma igång ännu förutom i 
ett av företag som har ett färdigt förslag. Det som ändå verkar ligga närmast i tiden är att se 
över hur ändringar av dagens kösystem kan göras. En av de viktigaste sakerna i Kristina 
Alvendals förslag om att ändra kösystemet var att möjligheterna till att kunna göra 
boendekarriär måste öka. Enligt nuvarande indikationer visar de yttre stadsdelarna ett fortsatt 
svalt intresse för att ombilda sina hyresfastigheter medan intresset i innerstan är fortsatt stort. 
Detta trots den satsning där bland annat Alvendal själv är verksam som heter Bilda Bostad. 
Med denna utveckling betyder det alltså att ett förnyat kösystem inte blir så intressant 
eftersom chansen att göra boendekarriär inom de allmännyttiga bostadsföretagen till slut inte 
kommer att finnas. För att de allmännyttiga hyresrätterna i Stockholm även i framtiden ska 
finnas i attraktiva områden borde därför en större vikt ligga vid att få de allmännyttiga 
bostadsföretagen att kunna konkurrera under rimliga förhållanden. Detta för att ta striden och 
försöka göra sitt bästa för att få behålla sina hyresrätter i de attraktiva områdena. Detta 
tankesätt grundar sig naturligtvis i att de vill att de allmännyttiga hyresrätterna ska vara till för 
alla. I dagens läge anser jag att det mer lutar mot att representera ett boende för dem med 
sämre ekonomiska möjligheter. Enligt den politik som bedrivs idag så ska Sveriges 
allmännytta fortsätta vara ett boende som är till för alla och inte vara inrättat mot ett så kallat 
”social housing”. Frågan jag ställer mig blir om detta går att motverka om de inte förändrar 
sitt sätt att handla? Vill man motverka denna utveckling så kanske de måste handla före 
skadan är skedd. Bara för att Sverige har haft en tradition av en stark allmännytta som varit 
till för alla behöver det inte betyda att detta består i all evighet.  
 

7.5. Planerna kring ombildning/ försäljning och användningen av pengarna  
 

Företag A   
 

Chansen för Företag A: s hyresgäster att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter skall 
numera ges till samtliga. Att sälja delar av sitt fastighetsbestånd till privata hyresvärdar är 
något som Företag A sett över även före lagändringen och är inget som nu kommer att ses 
över mer än vanligt. Dock har ett aktivare arbete med detta skett de senaste åren i och med ett 
byte av verkställande direktör. Detta är inget arbete som sker över en natt utan är något som 
växer fram över en längre tidsperiod.  
 
Med pengarna som exempelvis ombildning kan komma att generera vet företag inte än vad de 
kommer att få användas till. Företagets ambition och förhoppningar är dock att få investera 
dessa pengar i deras kvarvarande fastigheter som många är i behov av större renoveringar.74      

                                                 
73 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
74 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
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Företag B   
 

Företag B planerar i dagsläget inte till följd av lagändringen att förändra fastighetsportföljen 
utan vill behålla sina hyresfastigheter i så stor omfattning som möjligt som kan göras förutom 
de som ska ombildas till bostadsrätter. I uppdraget som getts ska alla hyresgäster som vill få 
ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt och det är något som de nu arbetar efter.  
 
Pengarna som ombildningen kommer att inbringa vet de inte än vad de kommer att få 
användas till. Det företaget hoppas och utgår ifrån är att pengarna skall kunna gå till att 
investera i nyproduktion, så långt har det hittills diskuterats.75  
 
Företag C 
 

Att se till företagets fastighetsportfölj är något som de ständigt ser till i Företag C och är inget 
arbete som i och med lagändringen kommer att förändras. Men för närvarande gäller detta 
endast på sälj sidan, några nya fastighetsköp är inte aktuellt.   
 
För tillfället bygger företaget mycket nya bostäder och har haft en takt på 500 lägenheter per 
år. Så dessa pengar kommer att gynna företaget att även i fortsättningen ha en stor 
nyproduktion. Än så länge är dock inga ombildningar gjorda och hur mycket pengar som 
försäljningarna kommer att generera är fortfarande oklart. Men förhoppningen är att kunna 
lägga pengarna på nyproduktion som även det ligger i ett av deras direktiv.76  
 

7.5.1. Analys  
 

Även i denna fråga ser jag ett statiskt beteende i hur man väljer att arbeta med förändringar. 
Istället för att agera när man vet att en lag som påverkar verksamheten håller på att förändras 
så väntar företagen istället och ser vad denna förändring kan komma att leda till. Tidigare 
under avsnitt fyra nämner jag om hur de i Bilda Bostad projektet nämner att pengarna som 
kommer att komma in från försäljning ska gå till att renovera äldre byggnader samt att 
nyproducera hyresfastigheter. Detta verkar även vara de avsikter som de allmännyttiga 
bostadsföretagen har att använda pengarna till. Dock verkar det inte riktigt vara klarlagt än så 
länge hur dessa pengar kommer att få användas. I ett av mina tidigare avsnitt som handlar om 
segmenteringen beskriver jag varför jag anser att detta behövs och hur det kan användas. En 
av sakerna som utgjorde ett viktigt underlag vid arbetet med detta var att veta hur mycket av 
företagets resursers som fick gå till segmenteringsarbetet. I de allmännyttiga 
bostadsföretagens fall verkar de inte ens veta vad de kommer att få göra med de pengar som 
de genom försäljning av sina hyresfastigheter kommer att få in. Detta gör att arbetet med att 
tänka strategiskt och hur man ska planera med företagets resurser försvåras. Detta försvårar 
även att tänka långsiktigt och arbetet med att komma igång med strategisk marknadsföring 
fördröjs.  
 

                                                 
75 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
76 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
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7.6. Så ser de allmännyttiga bostadsföretagen på den framtida marknadsbilden  
 

Företag A   
 

På kort sikt tror Företag A att förändringarna av deras fastighetsbestånd i innerstan kommer 
att minska vilket leder till att områdena där de innehar hyresfastigheter kommer att se 
annorlunda ut. I deras utsatta områden har de som ambition att höja attraktiviteten vilket kan 
kräva att de får in pengar från försäljningen för att detta ska kunna vara möjligt. För 
närvarande ser de över sina områden som de förvaltar och hur dessa ska kunna bli mer 
attraktiva och är något de tror sig kunna lyckas med.77  
 
Företag B   
 

Enligt Företag B så kommer marknadsbilden av var de allmännyttiga hyresrätterna kommer 
att finnas förändras. Under tidigare utförsäljningsperiod så sålde företaget cirka 6000 
lägenheter och krympte sitt fastighetsbestånd i innerstan från cirka 10 000 till cirka 4000 
lägenheter. Den del som för närvarande lämnar in önskemål om ombildningar kommer även 
dem till stor andel från innerstan och närförort vilket gör att deras innehav av hyresrätter i 
innerstan och dess närförorter troligtvis kommer att minska. Dock är det önskvärt att få 
producera nya hyresrätter i innerstan om möjligheten för det finns. I dagsläget har ännu inga 
värderingar gjorts och det är ännu oklart över hur många ombildningar som i slutändan 
kommer att ske. Min intervjuperson tror att en viss förskjutning av hyresrätterna kommer att 
ske och att koncentrationen till de yttre förorterna kommer att ökas. I och med detta kommer 
karriär möjligheterna inom de allmännyttiga bostadsföretagen minska samt det totala utbudet 
av hyresrätter i Stockholm minska vilket leder till konsekvenser för bostadsmarknaden.78   
 
Företag C 
 

Enligt min intervjuperson så finns det för närvarande ingen fungerande hyresmarknad. På 
grund av den utbredda bostadsbristen har hyresgästerna inte den valmöjligheten att kunna 
byta hyresvärd för att den är missnöjd eftersom det ofta inte finns några bostäder att byta till. 
Den politiska viljan är att ombildningarna främst ska ske i de yttre stadsdelarna. Men som 
verkligheten ser ut enligt min intervjuperson så ligger de huvudsakliga intresseanmälningarna 
på hyresrätterna i innerstan och närförorter. Detta tror intervjupersonen kan leda till att 
hyresrätterna i allmänhet kommer att vara representerade i mindre attraktiva områden. Men 
samtidigt kommer företaget kämpa för att få nyproducera bostäder i så attraktiva områden 
som möjligt. I de områden där företaget kommer att sälja hyresfastigheter är även där det 
kommer att fyllas på med nya. Detta tror intervjupersonen kan skapa en viss blandning av 
olika typer av personer. I de nyproducerade fastigheterna är det ofta en högre hyresnivå vilket 
tilltalar en publik med lite högre inkomster samtidigt som personerna som nu har chans att 
ombilda inte behöver ha samma ekonomiska förutsättningar som de som måste köpa en 
bostadsrätt på den befintliga bostadsmarknaden. Detta gör att det kan bli en blandning av 
olika personer med olika bakgrund i samma områden. Huruvida de kommer att få behålla de 
nyproducerade hyresfastigheterna är för närvarande svårt att säga. Dock finns det ett undantag 
som säger att det måste ha gått minst fem år för att nyproducerade hyresfastigheter ska få 
ombildas.79 
 

                                                 
77 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
78 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
79 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
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7.6.1. Analys  
 

Något som är gemensamt för alla de allmännyttiga bostadsföretagen är att de tror att stora 
delar av deras attraktiva områden i innerstan kommer att ombildas till bostadsrätter. Jag tror 
att detta till viss del kan bero på att de inte arbetar med att segmentera på ett strategiskt sätt. 
Författarna Andreasen och Kotler som jag tidigare beskrivit tar i sin bok upp att segmentering 
ofta görs allt för generellt i företag som drivs utan vinstsyfte. Detta tror jag till stor del kan 
vara sanningen i Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. De boende i innerstan har troligen 
helt andra behov än de boende i yttre stadsdelarna har. Hade de tillgodosett dessa behov tror 
jag siffrorna kring intresseanmälningarna hade kunnat vara mindre i de inre stadsdelarna. 
Självklart är det nog fortfarande många som skulle vilja försöka göra sig en ekonomisk affär 
genom ombildning, men kanske inte i samma utsträckning. I avsnitt sex talar jag om utifrån 
en modell från Strategic Marketing for Nonprofit Organizations hur allmännyttiga 
bostadsföretag skulle kunna arbeta enligt denna. Modellen tar upp sex olika steg som börjar 
med att företaget undersöker vilka behov som finns och slutar med att dessa behov försöker 
tillfredställas genom att erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt. Hade Stockholms 
allmännyttiga bostadsföretag gjort på detta sätt och verkligen skapat ett erbjudande efter deras 
kunders olika behov så tror jag chansen till att det även i framtiden fanns ett relativt stort 
utbud av hyresrätter i innerstan skulle finnas. Då skulle även chansen till att göra 
boendekarriär vara möjligt och Kristina Alvendals uppdrag om att ändra kösystemet skulle bli 
en betydligt viktigare fråga.   
 

7.7. Kundgrupper som gynnas av lagändringen  
 

Företag A   
 

Här anser min intervjuperson att de personer som bor i innerstan och närförort är de 
kundgrupper som kommer att gynnas av denna lagförändring. Innehavarna av hyresrätter i 
dessa områden har störst chans till ekonomiska vinster och kommer därigenom att gynnas. 
Kortsiktigt tror intervjupersonen att det är de mer välbärgade som bor i innerstan medan de 
med sämre ekonomi hamnar i de yttre stadsdelarna. Detta är dock något som intervjuperson 
tycker sig kunna se även idag. Avsikten är dock inte att bli ”social housing” vilket gör att det 
kommer att satsas på de yttre stadsdelarna för att få upp dess attraktivitet och vara ett bra 
alternativ.80  
 
Företag B   
 

Företag B anser att de kundgrupper som kommer att gynnas är dem som vill äga sin bostad 
och har de ekonomiska möjligheterna för detta. Behovet av såväl allmännyttiga som privata 
hyresrätter tror min intervjuperson dock kommer att kvarstå. Detta beroende på att Stockholm 
som region behöver hyresrätter för att kunna erbjuda en väl fungerande arbetsmarknad och för 
att kunna växa och utvecklas. Till Stockholm flyttar många såväl från övriga Sverige som från 
andra länder. En växande grupp som inom kort kommer att efterfråga ett boende är den 
relativt sett stora gruppen 90-taliser som snart ska debutera på bostadsmarknaden. Detta är 
kundgrupper som i första hand efterfrågar hyresrätter enligt intervjupersonen. Detta tros leda 
till att bostäder av alla sorter kommer att efterfrågas, i och med detta kommer ett fortsatt 
behov av allmännyttan att finnas.81   
 
                                                 
80 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
81 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
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Företag C 
 

Kundgrupper som kommer att gynnas är enligt intervjupersonen de personer som har ett 
intresse av att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätt samt har den ekonomiska möjligheten 
att göra det. De som kommer att missgynnas är de personer som bor i hyresfastigheterna som 
ombildas men inte köper. Att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening tror intervjupersonen 
inte alla gånger är så kul. Intervjupersonen tror ändå att ombildningarna kan göra att en viss 
rotation skapas på marknaden. Intervjupersonen kan redan idag se en uppdelning där de med 
högre inkomst i stor utsträckning bor i innerstan och de med lägre inkomster bor i vissa delar 
av de yttre stadsdelarna. Kommer försäljningen av innerstan bli enligt vad 
intresseanmälningarna visat så finns risken att det kommer att synas i ännu större 
utsträckning. Dock arbetar företaget med att nyproducera i innerstan, men hyrorna på dessa 
bostäder brukar som tidigare nämnts vara något dyrare. Än så länge vet företaget inte hur 
många av dessa intresseanmälningar som kommer att mynna ut i försäljningar. För närvarande 
har precis de första värderingarna gjorts och visade sig då vara relativt höga priser. Under 
tidigare mandatperiod hade företaget drygt 9000 intresseanmälningar på lägenheter men sålde 
endast 3000 av dessa, så än är utfallet ovisst. Skulle detta även hända med dagens 
intresseanmälningar så skulle det ändå vara en ganska liten del av Företag C: s totala andel 
lägenheter. Men det är fortfarande de i de attraktiva områdena som hyresrätterna kommer att 
försvinna vilket minskar möjligheterna i den interna kön att göra boendekarriär.82   
 

7.7.1. Analys 
 

De trender som redan har visat sig tyder enligt två av intervjupersonerna redan på att de med 
högre inkomster bor i innerstan. Om nu detta varit en ökad trend så borde också antalet som 
kan ombilda sina lägenheter ha ökat. I så fall skulle det betyda att allt fler av dagens 
intresseanmälningar också kommer att leda fram till ombildningar. Att bostadsrätterna i 
Stockholm har haft en väldig prisstegring de senaste åren är det nog ingen som har missat. 
Bara de senaste året visar prisutvecklingen en prisuppgång på Storstockholm på 22 procent. 
Medelpriset för en bostadsrätt i Stockholms innerstad ligger nu på 52 653 kronor per 
kvadratmeter.83Detta ligger troligen bakom det tryck som idag har visat sig vara på att få 
ombilda sin lägenhet i innerstan. Detta är något Stockholms allmännyttiga bostadsföretag är 
välmedvetna om och trots detta har inga förändringar i sina strategier gjorts. De som kommer 
att gynnas blir ganska självklart de som bor i innerstan då den ekonomiska vinningen blir stor. 
Hyresrätten är idag i många områden i Stockholm inte det ekonomiskt mest gynnsamma 
alternativet. Detta är även en diskussion som fördes i boken ”Korsdrag i allmännyttan” av 
Charlotte Axelsson. Att de allmännyttiga bostadsföretagen är ett billigare alternativ är alltså 
idag inte alla gånger sant. Vet företaget det, vet de också att de i marknadsföring måste peka 
på andra fördelar som är det som enligt Kotler med flera gör att företag skaffar sig 
konkurrenskraftiga fördelar. Det gäller alltså att se till det egna företagets fördelar, vilka 
konkurrenter gör det bättre och vart ska vi satsa på att bli bäst? 
 

                                                 
82 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
83 http://www.maklarstatistik.se/press.htm, 2007-05-10, 21:26 
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7.8. Så ser de allmännyttiga bostadsföretagen på framtiden  
 

Företag A   
 

Om man använder de allmännyttiga bostadsföretagen som det verktyg det kan vara inom de 
social ekonomiska frågorna så tror intervjupersonen att de allmännyttiga bostadsföretagen har 
en plats att fylla. Dock är det viktigt att de allmännyttiga bostadsföretagen klarar av den ökade 
konkurrensen som nu kommer att komma. Detta ser intervjupersonen dock som en möjlighet 
och något de kommer att arbeta för att lyckas med. Klarar man detta tror intervjupersonen att 
de allmännyttiga bostadsföretagen har en viktig roll att spela.84    
 
Företag B   
 

Här anser Företag B att den politiska ambitionen är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska 
finnas kvar och bidra till utvecklingen av Stockholm. Intervjupersonen tror dock att mer 
övergripande diskussioner kommer att komma när man ser vad konsekvenser av dagens 
situation kommer att visa. I Företag B tror de i alla fall på en framtid för den allmännyttiga 
hyresrätten och att den även i framtiden skall vara till för alla. För närvarande är det många 
spelregler för de allmännyttiga bostadsföretagen som håller på att ändras och framtiden är 
svår att säga vad den kommer att utvisa. Företag B kommer att fortsätta att arbeta för att 
erbjuda hyresrätter till Stockholmarna och till dem som vill flytta till Stockholm. Angående 
den inställningen har inga förändringar gjorts.85  
 
Företag C 
 

Företag C ser ljust på framtiden och tror att det är något som alla är överens om. Enligt 
intervjupersonen har det aldrig varit på tal att man skulle sälja ut hela allmännyttan och anser 
att de har en viktig uppgift att fylla. Detta kan framförallt ses i de lite ”tuffare” områdena där 
de allmännyttiga bostadsföretag faktiskt har ett annorlunda uppdrag mot vad sina 
konkurrerande fastighetsägare har. De allmännyttiga bostadsföretagen arbetar som sagt var 
inte med vinstsyfte i första hand utan även med de sociala frågorna. Detta uppdrag är något 
min intervjuperson tror kan komma att bli tydligare i framtiden och något som skulle kunna 
vara en naturlig utveckling. Dagens personer som bor i Företag C: s bostäder är personer med 
blandad bakgrund som lika gärna skulle kunna bo i något av deras konkurrerande företag. En 
fråga som intervjupersonen hypotetiskt ställer är varför kommunen ska äga bostäder om de 
ändå ska drivas som vanliga kommersiella bostadsföretag. I och med att kommunen ändå äger 
bostäder så vore det inte så konstigt enligt min intervjuperson om utvecklingen blev den att 
den sociala biten tog en större plats. Men hur utveckling kommer att gå anser 
intervjupersonen vara oviss samt att det är mycket upp till vilka direktiv som ges från dess 
styrelse och vad deras uppdrag i framtiden blir. Men något ”social housing” är något som man 
i Sverige aldrig har haft för avsikt att ha och är inget de arbetar mot för tillfället. 
Intervjupersonen avslutar med att den ser ljust på framtiden och att de för närvarande arbetar 
mot att vara en hyresvärd som vänder sig till alla som söker bostad.86  
 

                                                 
84 Sammandrag ur intervju med Företag A, 2007-04-18 
85 Sammandrag ur intervju med Företag B, 2007-04-25 
86 Sammandrag ur intervju med Företag C, 2007-05-04 
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7.8.1. Analys  
 

Även i denna avslutande fråga blir svaret till stora delar att det är tiden som får avgöra hur den 
framtida bilden av allmännyttan kommer att se ut. Inställningen om att vara ett 
bostadsalternativ för alla är något som alla verkar vara överens om. Men arbetar man inte 
aktivt att få in blandade människor i deras bostäder utan lämnar en stor del i detta arbete till 
ödet så tror jag att det kan bli svårt att lyckas. I avsnittet om positionering tar jag upp att det är 
viktigt för de företag som drivs utan vinstsyfte att förstå att man måste se företagets 
verksamhet som en tävling mot andra verksamheter. All satsning på marknadsföring som ens 
företag gör är för att påverka kundens sätt att agera. Detta är ett arbete som jag saknar till 
vissa delar inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta tror jag beror på att egna initiativ 
inte främjas i en organisation som fortfarande är väldigt hierarkisk. Besluten kommer från en 
politiskt styrd styrelse som hela företaget skall rätta sin verksamhet efter istället för en 
styrelse som är kunniga inom fastighetsmarknaden som vet hur konkurrensen ser ut.  
 
Reglerna för de allmännyttiga bostadsföretagen har tidigare diskuterats och som jag tidigare 
tog upp i avsnitt två så gick privatvärdarna till EU domstolen våren 2005 där de anklagade 
den svenska staten för hindrande av en fri konkurrens på hyresmarknaden. Om nu EU 
domstolen skulle bestämma att vi i Sverige var tvungna att se över gällande regelverk med de 
allmännyttiga bostadsföretagen så skulle det göra konkurrensen än hårdare. Har då inte ett 
strategiskt arbete påbörjats inom allmännyttan så kommer de att hamna i en svår sitts. Hur 
EU-frågan ska behandlas är något jag anser att de allmännyttiga bostadsföretagen bör vara 
klara över och inte väntar för att se hur det utvecklar sig och sen tar ställning. Nu gäller det att 
tänka i nya banor och vara välförberedda hur de ska handla om en förändring skulle ske.     
 

8. Avslutande diskussion 
 

Vad tror jag då att en möjlig utveckling av de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm 
skulle kunna vara? Indikationerna på hur lagförändringen kommer att påverka Stockholms 
allmännyttiga bostadsföretag är att deras fastighetsbestånd i innerstan kommer att minska 
drastiskt. Lagen som stoppade detta har bara funnits i cirka fem år och kom till för att 
motverka denna utveckling. Nu tror jag att denna upphävning kommer att krympa antalet 
allmännyttiga hyresrätter i innerstan och göra dessa bostäder till något väldigt sällsynt. Detta i 
sin tur tror jag kan leda till att människor i Stockholm kommer att tappa tron på en 
boendekarriär inom allmännyttan och i den mån man har de ekonomiska möjligheter kommer 
att försöka äga sin bostad. Dock tror jag inte det är för sent för allmännyttan att återhämta sig 
och kunna bli ett attraktivt alternativ till andra upplåtelse former. Men för att detta ska kunna 
ske behövs ändringar i hur deras verksamhet bedrivs och ett nytänkande inom deras 
organisation. Vad människor har för uppfattning om allmännyttan och hur de i framtiden bör 
bedrivas är en bild jag försökt förmedla i denna uppsats. Den förda diskussionen tyder på att 
det finns delade meningar men ett stort intresse och engagemang i frågan. En av de saker som 
jag anser måste förändras är att Stockholms allmännyttiga bostadsföretag måste ha en 
verksamhet där långsiktigt arbete är möjligt att bedriva. Hur företagen bedrivs idag anser jag 
skapa ett minskat engagemang hos personalen som gör att de på något sätt ser lite uppgivet på 
ett sådant arbete. Varför sitta och planera långsiktiga strategier när företaget vid nästa val kan 
byta inriktning och fokus? För att arbetet med att bli ett attraktivt och strategiskt 
framgångsrikt företag ska vara möjligt kan inte svängningarna i politiken få göra att detta 
arbete försvåras. Något som de båda blocken är eniga om är att allmännyttan skall vara ett 
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boende för alla och inte bli något ”social housing”. Detta tror jag kan bli svårt att förhindra 
om de i framtiden inte låter de allmännyttiga bostadsföretagen agera på ett mer självständigt 
sett.  
 
Låt säga att det vid nästa val blir en vänstermajoritet som återinför lagen om allmännyttiga 
bostadsföretags andra kapitel. Vad skickar detta för signaler egentligen? Enligt min mening 
skickar det signaler om att Sverige inte har en klar bild av hur bostadspolitiken bör föras utan 
snarare arbetar med kortsiktiga lösningar som bara håller till nästa majoritetsbyte. Vill 
politikerna nu att ”social housing” inte ska bli utfallet för den svenska allmännyttan måste de 
komma överens över en bostadspolitik som kan föras oberoende av vilken majoritet som sitter 
vid makten. En annan tänkbar lösning är att de allmännyttiga bostadsföretagen inte längre har 
en politiskt tillsatt styrelse utan att ett tydligare ramverk för hur allmännyttan skall bedrivas 
kommer till. Det slutnämnda tror jag kan vara en bra lösning på hur dessa företag bör bedrivas 
för att i framtiden kunna vara ett attraktivt alternativ. Det som nu behövs är en öppen 
diskussion i denna fråga och att den bedrivs utifrån vad som vore bäst för de allmännyttiga 
bostadsföretagen och svenska folket. Detta är en debatt som även Charlotte Axelsson som jag 
tidigare nämnt i avsnitt 2.5.2 anser vara viktigt och något som vore önskvärt. Axelsson 
nämner även i detta avsnitt att hon anser det vara värt att se över är hur den nederländska 
allmännyttan bedriver sin verksamhet. Denna har kommit på ett system som inte ska påverkas 
så starkt av svängningarna i politiken. Detta anser även jag vara en bra ide för att se om vi i 
Sverige på något sätt skulle kunna tillämpa liknande metoder.   
 
 I avsnitt 2.5.2 beskriver jag även hur Barbro Engman anser att de allmännyttiga 
bostadsföretagen bör kunna gå med vinst för att dessa pengar ska kunna återinvesteras i 
fastighetsbeståndet och på så sätt öka attraktiviteten på marknaden. Att företaget till viss del 
kan få gå med vinst är något jag tror kan öka kundfokuseringen i de allmännyttiga 
bostadsföretagen. Företagen skulle då på ett tydligare sätt se hur ökad kundfokusering även 
ledde till ökade intäkter och inte se det som en ökad utgift. Detta tror jag kan öka 
motivationen med att arbeta med strategisk marknadsföring och även generera i ökade vinster 
till företagen. Dessa pengar kan sedan läggas på bland annat deras hyresfastigheter samt på att 
öka kvalitén på deras erbjudande till hyresgästerna vilket gör att de i slutändan blir ett 
attraktivare alternativ.   
 
I avsnitt 2.5.1 tar jag upp några tänkbara scenarier för hur utvecklingen kan tänkas ske utifrån 
den diskussion som förs i boken ”Den nya bostadspolitiken”. I det andra scenariet tar 
författarna upp en utveckling som består av att de allmännyttiga bostadsföretagen säljer av de 
mest attraktiva områdena och lägger allt fokus på de hushåll som skulle ha det svårt att klara 
sig på en fri marknad. Detta scenario är något författarna anser kunna uppstå av sig själv 
genom att de attraktiva områdena omvandlar sina hyresrätter till bostadsrätter och kvar blir 
det mindre attraktiva beståndet. Detta är något som jag tror kan spegla dagens verklighet av 
hur utvecklingen sker. Vill man motverka denna utveckling anser jag att något måste göras 
snarast.  
 
Charlotte Axelsson som jag i avsnitt 2.5.2 beskrev tog upp två viktiga skäl till varför 
allmännyttan bör bevaras. Det första var att det behövs tillgängliga bostäder för att en 
arbetsmarknad ska kunna fungera på ett bra sätt och att det är viktigt för kommunernas 
försörjning och ekonomi. Det andra skälet var att alla grupper inte har de så lätt att skaffa sig 
en bostad och att det krävs att någon även ser till dessa. Detta är något som jag håller med om 
till fullo och anser är två skäl som verkligen talar för allmännyttans kvarlevnad. Frågan är 
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bara på vilket sätt man i framtiden vill bedriva allmännyttan och vad den ska vara till för. Här 
anser jag att den framtida utmaningen för de allmännyttiga bostadsföretagen ligger och är 
något som jag efter att ha gjort denna uppsats faktiskt tror går att påverka.  
 
Hur kan då allmännyttan tänkas se ut om 10-20 år? Jag tror att Stockholms allmännyttiga 
bostadsföretag kan utvecklas i två tänkbara riktningar. Fortsätter den att drivas på samma sätt 
som den gör idag tror jag deras ambition att vara till för alla kommer att bli svår. Istället 
kommer nog allmännyttan representera ett bra boende i ett sämre läge. Då lägesfaktor är 
väldigt väsentlig när det gäller bostäder så kommer troligtvis hyresrätten ses som ett 
andrahandsalternativ. De som har den ekonomiska möjligheten kommer därför troligen söka 
sig till andra upplåtelseformer. Den andra utvecklingen är den jag hoppas på. Denna består av 
att politikerna kan enas om ett gemensamt regelverk för hyresmarknaden och att styrelsen till 
större del består av branschkunniga personer. Företagen skulle fortfarande kunna vara 
kontrollerade av kommunen men ges ett större utrymme att agera självständigt. Företagen 
skulle även till viss del kunna gå med vinst och därmed kunna konkurrera utifrån bättre 
förutsättningar. Det strategiska arbetet skulle då bli mer framstående och tvinga fram ett 
tydligare arbete med detta. Detta tror jag i sin tur kan leda till att kommunägda hyresrätter kan 
ses som ett attraktivt alternativ. De allmännyttiga bostadsföretagen fortsätter att se till 
bostadssökande olika behov. Om det utvecklas i denna riktning tror jag Alvendals 
köbonussystem kan vara en tänkbar väg att gå för att få igång rotationen på hyresmarknaden. 
Denna utveckling anser jag är möjlig då många verkar vara av den åsikten att något måste 
göras. Med de här orden så avslutas denna uppsats som förhoppningsvis gjort att några ögon 
har öppnats och leder till ett ökat ett engagemang för att utveckla allmännyttan i framtiden.  
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 Bilaga 
 

Intervju frågor 
 
1. Inom vilket arbetsområde är du verksam och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
 
2. Vad är idag ett kommunägt fastighetsbolag främsta uppgift? 
 
3. Hur arbetar ni idag för att uppnå detta? 

 
4. Hur planerar ni att arbeta när lagen om allmännyttiga bostadsföretag sannolikt 

kommer att förändras den 1 juli 2007? Hur ser strategin ut inför framtiden? 
 
5. Hur kommer ni att arbeta med de uppdrag som tagits fram av bostads- och integrations 

borgarråd Kristina Alvendal? 
 

6. Hur stor del av beslutsfattandet är politiskt styrt? Hur är er styrelse tillsatt? 
 

7. Hur planerar ni kring försäljning av de allmännyttiga bostäderna? 
 

8. Hur tänker ni använda de pengar ni får in av försäljningen? 
 

9. Hur tror du att marknadsbilden kommer att påverkas av era val?  
 

10. Vilka kundgrupper tror du kommer att gynnas om denna lag tas bort? 
 

11. Hur ser du på framtiden för de allmännyttiga bostadsföretagen? 
 


