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Förord 

Det har för mig som uppsalabo länge varit känt att det är mycket svårt att få 

tag på ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Uppsala, åtminstone till en låg 

hyra. Speciellt svårt verkar det vara för den del av marknaden som inte har så 

stort ekonomiskt spelrum, som exempelvis studenter och ungdomar. Trots att 

det under 2000-talet har byggts många nya bostäder i Uppsala tycks 

problemen med bostadsbrist för denna grupp av marknaden inte lösas och 

detta faktum blev upprinnelsen till idén om mitt examensarbete. Jag ville 

utreda hur det kan förhålla sig på det här viset och undersöka om det finns 

något i det nuvarande och omdiskuterade hyressättningssystemet som gör att 

fastighetsägare inte väljer, eller har möjlighet till, att bygga tillräckligt med 

billiga hyresrätter.  

Denna studie utgör det avslutande momentet för Lantmätarprogrammet med 

ekonomisk och juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle och omfattar en 

kandidatuppsats på C-nivå.  

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till Jesper Paasch, som varit en lysande 

handledare under tiden för genomförandet av denna studie och som med sin 

erfarenhet av forskningsstudier givit goda råd och värdefull uppmuntran. 

Ett stort tack även till deltagarna i de intervjuer som genomförts under arbetet 

med studien och som därmed har gjort den möjlig.  

 

Uppsala i maj 2019, 

Elisabet Gelotte 
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Definitioner 

Allmännyttan 

Förkortning för allmännyttiga bostadsföretag och som enligt Lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) är ett kommunalt 

aktiebolag som i sin huvudsakliga verksamhet ska förvalta och främja 

försörjningen av hyresrättsbostäder inom kommunen och i ett allmännyttigt 

syfte tillgodose olika bostadsbehov.  

Besittningsskydd 

Enligt 12 kap. jordabalken (SFS 1970:994) ett skydd för en hyresgäst att under 

vissa förutsättningar få bo kvar i en hyresrättsbostad trots att hyresvärden har 

sagt upp hyresavtalet. Besittningsskyddet kan vara olika starkt beroende på 

situation.   

Bostadsrätt 

En upplåtelseform för bostad enligt bostadsrättslagen (SFS 1991:614), där 

medlemmarna i en bostadsrättsförening äger varsin rättighet till nyttjande av 

ett av bostadsrättsföreningen ägt hus eller del av ett hus mot en årsavgift. 

Hyresrätt 

En upplåtelseform för bland annat bostad i ett hus eller en del av ett hus och 

som enligt 12 kap. 1 § jordabalken (SFS 1970:994) upplåts till nyttjande mot 

ersättning.  

Kapitalvinstskatt  

Även kallat reavinstskatt eller flyttskatt. En skatt på kapitalvinster, som 

exempelvis kan uppkomma vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt. 

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30 % av kapitalvinsten (Ekonomifakta, 2019). 

Välfärdsstat 

Ett politiskt uttryck för ett samhälle där staten tar ett stort ansvar för den 

allmänna välfärden, som exempelvis kan yttra sig genom att bland annat 

statligt subventionerad sjukvård, skola och äldreomsorg erbjuds medborgarna 

i ett land (Nationalencyklopedin, u.å.). 
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Sammanfattning 

Det svenska hyressättningssystemet, bruksvärdessystemet, har under flera år 

varit föremål för kritik. Detta till följd av en påtaglig bostadsbrist i 

storstadsregionerna, som främst tagit sig uttryck i form av brist på 

hyresrättsbostäder i allmänhet och billiga sådana i synnerhet. Enligt vissa har 

denna bostadsbrist kunnat kopplas till bruksvärdessystemet och dess effekter 

på hyresnivåerna.  

Denna studie syftade därför till att undersöka bruksvärdessystemets eventuella 

påverkan på det svenska hyresrättsbeståndet idag med utgångspunkt i Uppsala, 

en svensk storstad där bostadsbrist och brist på hyresrättsbostäder 

förekommer. Vidare syftade studien till att utreda hur och om 

bruksvärdessystemet kan anses ha någon påverkan på investeringsviljan när det 

kommer till att producera nya hyresrättsbostäder.  

De frågeställningar som studien grundade sig på var gällande hur hyressättning 

enligt bruksvärdessystemet påverkat dagens bestånd av hyresrätter i Uppsala, 

hur byggherrars och fastighetsägares investeringsvilja ser ut när det kommer 

till byggandet av nya hyresrätter i Uppsala samt vilka tänkbara alternativ till 

bruksvärdessystemet eller övriga åtgärder som finns för att öka 

investeringsviljan. Frågeställningarna besvarades med hjälp av intervjuer och 

en litteraturstudie.  

Av resultatet i studien kunde främst konstateras att det inte råder några 

entydiga meningar kring om eller hur bruksvärdessystemet bör förändras, vara 

kvar eller bytas ut helt. Bruksvärdessystemet tycks förvisso ha haft en negativ 

påverkan på hyresrättsbeståndet och hyresmarknaden, bland annat genom att 

ha bidragit till att en stor del av hyresrättsbeståndet ombildats till 

bostadsrätter, men det fyller även en viktig funktion när det kommer till 

hyresgästers trygghet och besittningsskydd.  

Trots att meningarna kring bruksvärdessystemets fortlevnad går isär framkom 

av resultatet i studien att det inte räcker med att enbart förändra 

hyressättningssystemet för att lösa problemen med bostadsbrist, utan det tycks 

krävas åtgärder och förändringar på bostadsmarknaden i stort och även inom 

den förda bostadspolitiken. Resultatet i studien talade även för att en stor del 

av lösningen kring bostadsbristen bör grunda sig på att staten tar ett större 

ansvar när det kommer till att producera bostäder till den del av marknaden 

som inte har möjlighet att betala för sin bostad.  

Nyckelord: bruksvärdessystemet, hyressättning, bostadspolitik, bostadsmarknad, 

Uppsala 
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Abstract 

The Swedish rent setting system, the use value system, has been a subject of 

criticism for several years. This as a result of housing shortage in the urban 

regions, which has mainly been expressed as a lack of rental housing in general 

and cheap rental apartments in particular. This housing shortage can, 

according to some, be linked to the use value system and its effects on the 

rental levels. 

The aims of this study was to investigate the possible effects of the use value 

system on the Swedish tenancy stock today, based on the situation in Uppsala, 

a Swedish city where housing shortage and lack of rental housing occur. 

Furthermore, the study aimed to investigate how and if the use value system 

can be considered to have any impact on the willingness to invest when it 

comes to producing new rental apartments. 

The research questions, on which the study was based, were about how 

renting according to the use value system affected the current stock of rental 

apartments in Uppsala, how the willingness of the property owners has been 

expressed when it comes to the construction of new rental apartments in 

Uppsala and what possible alternatives to the use value system that exist to 

increase the willingness to invest. The questions were answered with the help 

of interviews and a literature study. 

Of the results in the study, it was mainly found that there are no unambiguous 

opinions about whether or how the use value system should change, remain or 

be completely replaced. The use value system certainly seems to have had a 

negative impact on the tenancy stock and the rental market, but it also fulfills 

an important function when it comes to tenants' security of tenure. 

Although the opinions about the use value system's survival go apart, the 

results of the study revealed that it is not enough to only change the renting 

system to solve the problems with housing shortage. It seems that measures 

and changes in the housing market and within the housing policy are required. 

The results of the study also pointed out that a large part of the solution to the 

housing shortage should be based on the fact that the state takes a greater 

responsibility when it comes to producing housing for the part of the housing 

market that is not able to pay for their own home. 

Keywords: use value system, rent setting, Swedish housing policy, Swedish housing 

market, Uppsala 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  

År 1968 infördes det nuvarande hyressättningssystemet, det vill säga 

bruksvärdessystemet, i Sverige (Baheru, 2017). Utgångspunkten i hyressättning 

enligt bruksvärdessystemet bygger på att bruksvärdet för flera jämförbara lägenheter 

inom samma område fastställs och ligger till grund för storleken på hyran (Baheru, 

2017). Systemet syftade bland annat till att efterlikna en marknadshyra och skapa 

förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad, men samtidigt förhindra oskäliga 

hyreshöjningar, beskriver Baheru (2017) vidare.  

Efter drygt 50 år med bruksvärdessystemet har från olika håll låtit höras att utfallet 

inte blev som tänkt. Boverket (2013) skriver i sin marknadsanalys att det 

förekommer en påtaglig bostadsbrist i storstadsregionerna, med 

bruksvärdessystemet som en bidragande faktor, och efter 2018 års riksdagsval 

fastslås i Socialdemokraternas (u.å.) utkast till sakpolitisk överenskommelse, det så 

kallade januariavtalet, att hyressättningen behöver förändras. Som förslag till 

förändring har, enligt Hörnkvist (2019), fri hyressättning vid nyproduktion och 

införandet av marknadshyror debatterats under våren 2019. 

Genom att studera läget på bostadsmarknaden och dess befintliga problem, som 

exempelvis bostadsbrist i vissa delar av landet och för vissa delar av marknaden, kan 

förståelsen för bruksvärdessystemets eventuella koppling till dessa problem öka.  

I en rapport utgiven av Svenskt Näringsliv (2015) samt Boverkets (2013) 

marknadsrapport beskrivs en brist på vilja att investera i och producera 

hyresrättsbostäder till följd av bruksvärdessystemet. Dock emotsätter sig 

Hyresgästföreningen (u.å.) en förändring av hyressättningssystemet från 

bruksvärdessystemet till marknadshyror, främst med beaktande av att införandet av 

marknadshyror skulle komma att medföra stora hyreshöjningar för många 

hyresgäster.  

Det tycks vara så att de flesta är överens om att någonting måste göras gällande 

hyressättningssystemet, men vad dessa förändringar bör bestå i verkar vara svårare 

att komma fram till. 

1.2 Syfte  

Denna studie syftar till att undersöka bruksvärdessystemets påverkan på det svenska 

hyresrättsbeståndet idag med utgångspunkt i en svensk storstad. Storstaden som 

undersöks är Uppsala, där bostadsbrist och brist på hyresrättsbostäder enligt 

Länsstyrelsen i Uppsala Län (2018) anses förekomma.  

https://www.hyresgastforeningen.se/var-verksamhet/vad-vi-gor/forhandlar-hyror/marknadshyror/
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Studien syftar även till att utreda hur byggherrar och fastighetsägare ser på 

bruksvärdessystemets påverkan på deras investeringsvilja när det kommer till att 

producera nya hyresrättsbostäder och att analysera och diskutera olika 

lösningsförslag som syftar till att stimulera nyproduktionen av hyresrättsbostäder. 

Det är även av intresse att ta reda på hur Hyresgästföreningen ser på problemen 

kring bristen på hyresrättsbostäder och hur dessa problem skulle kunna lösas utan att 

en förändring av hyressättningssystemet sker. 

1.3 Frågeställningar 

Mot bakgrunden till denna studie har följande frågeställningar uppkommit: 

 Hur har hyressättning enligt bruksvärdessystemet, sedan dess införande år 

1968, påverkat dagens bestånd av hyresrätter i Uppsala? 

 

 Hur ser byggherrarnas och fastighetsägarnas investeringsvilja ut när det 

kommer till byggandet av nya hyresrätter i Uppsala?  

 

 Vilka tänkbara alternativa hyressättningssystem eller övriga åtgärder finns 

för att öka investeringsviljan? 

1.4  Avgränsningar 

Ämnet kring bruksvärdessystemet och hyresmarknaden är komplext. Det berör 

många andra stora ämnesområden, som exempelvis marknadsekonomi, 

bostadspolitik och andra politiska processer. Det finns inom ramen för denna studie 

inte någon möjlighet att djupare redogöra för eller analysera dessa ämnesområden, 

men för att i möjligaste mån ge en bra bakgrund till studiens primära ändamål 

beskrivs de översiktligt. 

På grund av att tidsramen inom vilken denna studie ska vara genomförd är angiven 

till tio veckor anses en avgränsning av arbetet till att endast omfatta en stad vara 

nödvändig. Studien planeras att genomföras med hjälp av en litteraturstudie samt 

genom att intervjua sakkunniga på bland annat Svenskt näringsliv och 

Hyresgästföreningen. Dessa metoder förväntas ta relativt mycket tid i anspråk, 

vilket ytterligare bidrar till uppfattningen om att tiden inte skulle räcka till för att 

undersöka och analysera fler delar av Sverige. Förhoppningen är dock att utfallet 

från denna studie i någon mån ska kunna ge vägledning i hur läget ser ut och därför 

anses vara användbar. Det finns även en förhoppning om att framtida forskning i 

andra delar av Sverige kan komma att komplettera denna studie. 
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1.5  Disposition 

Denna rapport är författad i enlighet med formatet IMRaD, vilket är en förkortning 

för introduktion, metod, resultat, abstract (sammanfattning på svenska) och 

diskussion (George Mason University, 2019).  

I det första kapitlet, benämnt ”Introduktion”, ges en inledande bakgrund till studien 

med syfte, de frågeställningar som studien grundar sig på samt studiens 

avgränsningar. 

I det andra kapitlet, benämnt ”Teoretisk bakgrund”, ges en redogörelse för tidigare 

utförd forskning inom ämnet tillsammans med en överblick av annan relevant 

litteratur som anses vara nödvändig för att skapa en grundläggande förståelse för det 

som studiens resultat bygger på. 

I det tredje kapitlet, benämnt ”Metod”, beskrivs hur arbetet med studien har 

genomförts tillsammans med en förklaring till de olika metodval som gjorts.  

I det fjärde kapitlet, benämnt ”Resultat”, redovisas vilka resultat som arbetet med 

studien givit och kapitlet avser även besvara de frågeställningar som studien grundar 

sig på.  

I det femte kapitlet, benämnt ”Diskussion”, förs en diskussion och analys av de 

resultat som redovisas i det fjärde kapitlet. Även en diskussion kring metodval och 

genomförande förs, i syfte att bland annat belysa och analysera eventuella felkällor 

som kan ha haft påverkan på studiens resultat.  

I det sjätte kapitlet, benämnt ”Slutsats”, redovisas de slutsatser som kunnat dras av 

studiens resultat.  

I det sjunde kapitlet, benämnt ”Hållbarhet och etik”, redovisas studiens etiska och 

hållbara aspekter. 

Slutligen återges en referenslista med de i rapporten använda källorna samt de 

bilagor som använts i studien. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det finns många faktorer som påverkar hyressättningssystemet, bland annat 

politiska, marknadsekonomiska aspekter. För att skapa en övergripande förståelse 

för hur och varför bruksvärdessystemet kommit att utvecklas ges i det följande 

avsnittet en kortfattad och övergripande redogörelse för den svenska 

bostadspolitiken, hyressättningssystemens framväxt och utveckling samt en 

beskrivning av de alternativ till hyressättning som är tillämpbara idag.  

Vidare redogörs kortfattat för tidigare genomförd forskning som anses vara relevant 

för studien. Under rapportens kommande avsnitt berörs den tidigare forskningen 

mer djupgående, varför denna genomgång är av mer översiktlig karaktär.   

2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Vetenskapliga studier  

I Wolfframs (2007) artikel behandlas välfärdsstatens historia på ett internationellt 

plan, men även bostadspolitikens framväxt diskuteras till viss del. Bland annat 

framgår att under första halvan av 1900-talet inarbetades det offentliga ansvaret för 

människors hälsa, vilket bland annat fick till följd att människors boendekvalitet 

började övervakas.  

För att närmare kunna studera den svenska bostads- och hyrespolitikens framväxt 

har en artikel av Baheru (2017) varit behjälplig. Artikeln ger en grundlig inblick i 

både hyreslagstiftningens och hyrespolitikens utveckling genom tiderna, varför den 

ansetts vara tillämpbar under arbetet med den teoretiska bakgrunden.  

Atterhög (2005) beskriver i sin artikel de effekter som en alltmer utbredd 

privatisering har på hyresnivåerna. Atterhög (2005) menar att hyresmarknaden 

verkat stå utanför privatiseringen i de flesta länder, varför han i sin studie samlat in 

och analyserat empiriska data kring bland annat hyresutvecklingen i områden där 

privatisering genomförts. Atterhög (2005) visar i sin undersökning att 

hyresutvecklingen varit lägre i de områden som privatiserats. Artikeln har ansetts 

kunna ge ett bidrag till förståelsen kring hur hyresmarknaden reagerar när olika 

förutsättningar på marknaden ändras.  

Vidare för Svensson (1998) en diskussion kring det svenska hyressättningssystemet i 

praktiken, vilket ansetts kunna ge en betydelsefull inblick vid arbetet med studien.  

2.1.2 Utgiven litteratur och offentligt tryck 

Förutom de ovan nämnda vetenskapliga studierna har annan litteratur och andra 

informationskällor varit användbara under arbetet med denna studie. Som tidigare 

nämnts har Boverkets (2013) och Svenskt Näringslivs (2015) rapporter varit 
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grundpelare vid framtagandet av de frågeställningar som studien grundar sig på och 

Boverkets (2013) rapport har även i viss mån använts under arbetet med den 

teoretiska bakgrunden i denna rapport.  

Ljungkvists (2015) studie om bruksvärdessystemet innehåller information dels om 

läget på hyres- och bostadsmarknaden idag och dels hur hyressättningssystemet har 

påverkat marknaden, med bland annat den bostadsbrist som finns idag. Vidare förs 

diskussioner kring tänkbara alternativa hyressättningssystem och åtgärdsförslag.   

Även annan relevant litteratur, såsom Boverket (2007), har fungerat som 

informationsbärare när det kommer till att få en förståelse för bostads- och 

hyrespolitikens framväxt i Sverige. Vidare har bland annat Uppsala kommuns (2016) 

riktlinjer för bostadsförsörjning, Socialdemokraternas (2018) rapport gällande 

dagens bostadspolitik samt Uppsala kommuns (2018) handlingsplan för 

bostadsförsörjning ansetts kunna bidra med information och infallsvinklar som är 

viktiga för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

2.2 Svensk bostadspolitik 

Den svenska bostadspolitiken, som har haft sin framväxt under 1940-talet, kan 

enligt Boverket (2007) beskrivas som statliga ingrepp i samhällets bostadsförsörjning 

och bostadsbyggande, i syfte att säkerställa att alla människor får tillgång till en bra 

boendemiljö. Den är även tätt knuten till bland annat familje- och välfärdspolitiken, 

för att kunna skapa ett barnfamiljvänligt samhälle och minska bostadsbristen 

(Boverket, 2007).  

Det har enligt Boverket (2007) funnits en föreställning om att enbart bygg- och 

bostadsmarknaden inte räcker för att fördela bostäder, eftersom marknaden till 

största del endast kan fördela bostäder till de som har råd att betala för sin bostad 

och inte till marginaliserade grupper i samhället, som exempelvis unga eller mindre 

bemedlade människor.  

Wolffram (2007) bekräftar denna bild och beskriver att det offentliga ansvarets intåg 

i fråga om människors hälsa inrättades under första halvan av 1900-talet. I och med 

detta började bland annat boendekvaliteten för människor övervakas (Wolffram, 

2007). Idén om att samhället, sociala relationer, levnadsvillkor och ekonomisk 

utveckling i någon mån måste ske genom regeringsstyre ligger till grund för både 

socialpolitiken och välfärdsstaten, skriver Wolffram (2007) vidare. Detta är enligt 

Boverket (2007) ett tankesätt som har haft en avgörande roll för bostadspolitiken i 

Sverige. Under mitten av 1930-talet spreds nämligen uppfattningen om att bland 

annat bostadsstandard var en fråga för den statliga politiken.   
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2.2.1 Då- och nutidens bostadspolitik 

Mellan år 1946 och 1974 var de problem som kantade svensk bostadspolitik dels att 

antalet lägenheter var otillräckligt, till följd av den stora inflyttningen till städerna, 

och dels att det befintliga bostadsbeståndet hade låg standard och var i behov av 

upprustning (Boverket, 2007). Eftersom bygg- och bostadsmarknaden vid den här 

tiden var ovillig att göra några investeringar kunde bostäder med undermålig 

standard hyras ut till höga priser. Det förekom även en stor skillnad mellan hyrorna i 

nyproduktion och i det befintliga beståndet, vilket innebar att efterfrågan på 

nyproduktion minskade (Boverket, 2007). Målsättningarna under denna tidsperiod 

var att bostadsbristen skulle undanröjas och att den låga bostadsstandarden skulle 

höjas, vilket resulterade i att bostadsbyggandet hölls på en hög nivå och omoderna 

bostäder revs. Det var även under denna tid som miljonprogrammet förverkligades, 

vilket innebar att en miljon bostäder byggdes mellan åren 1965 och 1974, i syfte att 

avhjälpa bostadsbristen och trångboddheten.  

Mellan år 1975 och 1986 var istället boendemiljön och förvaltningen av 

bostadsbeståndet en del av problembilden, skriver Boverket (2007). Den akuta 

bostadsbristen ansågs vara löst och därför utökades målsättningarna under denna 

period till att förbättra tillgängligheten och boendemiljön, bland annat genom att 

förbättra inomhusmiljön i fråga om luft, fukt och emissioner (Boverket, 2007). 

Äldre och funktionshindrade prioriterades framför ungdomar, som under mitten av 

1980-talet i allt större utsträckning hade börjat efterfråga mindre lägenheter. Detta 

kom att utgöra ett centralt bostadspolitiskt problem, enligt Boverket (2007). 

Mellan år 1987 och 1996 var bristen på bostäder för unga och unga barnfamiljer i 

tillväxtregionerna ett fortsatt problem. I samband med finanskrisen i början av 

1990-talet lades den svenska bostadspolitiken om, beskriver M. Hofverberg 

(personlig kommunikation, 2019-04-15, i fortsättningen förkortat till M. 

Hoverberg). Detta tog sig uttryck genom att den statliga bostadsfinansieringen kom 

att avvecklas, en skattereform att genomföras och ansvaret för finansieringen av 

bostäder lades till följd av detta på hushållen (Socialdemokraterna, 2018). Resultatet 

av den statliga bostadsfinansieringens avveckling, som var färdig omkring år 1993, 

var att den genomsnittliga produktionstakten för nya bostäder halverades jämfört 

med perioden mellan 1975 och 1994, berättar M. Hofverberg. 

Under denna period ansågs det inte förekomma någon sådan bostadsbrist som kunde 

motivera fortsatta generella produktionssubventioner, eftersom de tidigare 

bostadspolitiska problemen med bostadsbrist, trångboddhet och låg standard ansågs 

vara lösta (Boverket, 2007). Däremot kom produktionssubventionerna att bli mer 

selektiva och riktades till studenter, äldre och funktionshindrade. Även den etiska 

segregationen började under 1990-talet att lyftas fram som ett samhällsproblem och 

i viss mån även som ett bostadspolitiskt problem, enligt Boverket (2007).  
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Under perioden 1997 till 2006 återhämtar sig ekonomin efter 1990-talets krisår, 

skriver Boverket (2007), samtidigt som bostadsmarknaden blev mer delad. Å ena 

sidan rådde bostadsbrist i tillväxtregionerna, där fastighetspriserna steg. Å andra 

sidan fanns ett överskott av bostäder i stora delar av övriga Sverige, vilket ledde till 

ekonomiska förluster för de allmännyttiga bostadsföretagen, skriver Boverket 

(2007) vidare. Kring år 2000 lyftes återigen problematiken runt den stora bristen på 

bostäder för ungdomar och studenter. Bland målsättningarna fanns social hållbarhet, 

eller integration, vilket var en markering för att bostadspolitiken främst skulle rikta 

sig till de med sämst förutsättningar på bostadsmarknaden (Boverket, 2007).  

Efter riksdagsvalet 2018 tillsattes en regering bestående av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet, enligt Sveriges Riksdag (2019). Detta kunde dock, enligt Holm och 

Skoglund (2019), ske först i januari 2019 genom det så kallade januariavtalet, som är 

en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 

Centerpartiet gällande regeringsbudgeten och ett antal politiska frågor. I 

januariavtalet berörs bland annat vilken typ av bostadspolitik som planeras att drivas. 

I avtalet går att utläsa att fler bostäder behövs, att rörligheten på bostadsmarknaden 

behöver öka och att bostadsmarknaden behöver förändras (Socialdemokraterna, 

u.å.). I avtalet lyfts även en rad åtgärdspunkter för bostadspolitiken fram, bland 

annat innefattande att hyresmodellen behöver reformeras genom fri hyressättning 

vid nyproduktion och att kapitalvinstskatten tas bort (Socialdemokraterna, u.å.). M. 

Hofverberg beskriver att punkten gällande fri hyressättning vid nyproduktion inte 

innebär någon stor förändring gentemot de alternativ till bruksvärdessystemet som 

redan används idag, det vill säga presumtionshyror och egensatta hyror. I 

januariavtalets förslag till fri hyressättning vid nyproduktion framgår dock att dessa 

hyror inte ska kunna prövas under en viss tid, enligt M. Hofverberg.  

Hyresrättsbostäder i bostadsområdet Ulleråker i Uppsala (foto: E. Gelotte, 2019). 
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2.3 Hyreslagstiftning och hyressättningssystem i Sverige  

2.3.1 Historik 

År 1907 antogs den första hyreslagstiftningen i Sverige, till följd av den uppkomna 

bostadsbristen som industrialiseringen och urbaniseringen i slutet av 1800-talet hade 

resulterat i (Baheru, 2017). 1907 års hyreslagstiftning innehöll inga bestämmelser 

som reglerade hyresnivån och hyreskontrakt var i princip oreglerade vid denna tid 

(Baheru, 2017). Både första och andra världskriget kom dock att påverka 

hyreslagstiftningen och ledde till två olika omgångar av hyresregleringar, enligt 

Svensson (1998).  

År 1917, i samband med första världskriget, antogs en ny hyreslagstiftning som 

syftade till att skapa en rimlig hyressättningsnivå och motverka oskäliga 

hyreshöjningar under krisåren som kriget medförde (Svensson, 1998). 

Hyresregleringen förlängdes enligt Baheru (2017) vid fyra tillfällen innan den 

slutligen avskaffades år 1923. Under denna tid hade även de första 

hyresgästföreningarna börjat att bildas, beskriver Baheru (2017). Detta i syfte att 

skydda hyresgäster mot stegrande hyreshöjningar, vräkningar och dåliga 

levnadsvillkor. År 1923 bildades Hyresgästföreningarnas Riksförbund, vilket sedan 

kom att bli nutidens Hyresgästföreningen (Baheru, 2017).  

Den andra hyresregleringen tillkom i samband med andra världskriget och 1942 års 

hyreslagstiftning (Svensson, 1998). Den innebar bland annat att alla enskilda hyror 

blev bundna till den rådande hyresnivån per den 1 januari 1942, enligt Baheru 

(2017). Vidare innehöll lagstiftningen ett preciserat besittningsskydd för 

hyresgästen, beskriver Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO, u.å. a), vilket 

kom att lägga grunden för det besittningsskydd som finns i den nuvarande 

hyreslagstiftningen (Baheru, 2017). Hyresregleringen från år 1942 infördes dock 

som en tillfällig åtgärd och kom att upphävas stegvis från 1950-talet för att slutgiltigt 

avskaffas år 1974 (Baheru, 2017).  

I samband med 1942 års hyreslagstiftning inrättades även hyresnämnder i 

kommunerna, vilka liknade en sorts domstolsväsende med uppgifterna att medla i 

och pröva tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster (SABO, u.å. a). 

2.3.2 Bruksvärdessystemet  

Bruksvärdessystemet beskrivs av Boverket (2013) som ett komplext 

hyressättningssystem som har sin grund i ett flertal lagstiftningar. Nedan redogörs i 

stora drag bruksvärdessystemets framväxt, utveckling och funktion. 
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2.3.2.1 Bruksvärdessystemet införs 

Bruksvärdessystemet kom, genom reformen av hyreslagstiftningen år 1968, att 

ersätta den tidigare hyresregleringen från år 1942, som avskaffades år 1974 

(Boverket, 2013). Bruksvärdessystemets syfte var från början att efterlikna en 

marknadshyra samtidigt som besittningsskyddet fortsatt skulle säkras, beskriver 

Ljungkvist (2015).  

På 1960-talet var tanken med bruksvärdessystemet, enligt Ljungkvist (2015), att det 

skulle leda till i princip fri prisbildning på hyresmarknaden. För att kunna behålla 

besittningsskyddet begränsades dock den fria prisbildningen. Det ansågs att 

besittningsskyddet skulle bli verkningslöst i det fall en fastighetsägare hade möjlighet 

att fritt höja hyran så mycket att en hyresgäst tvingades att flytta, beskriver 

Ljungkvist (2015). För att säkra besittningsskyddet fanns fram till 1983 års reform 

av hyreslagstiftningen en så kallad hyresspärr, vilket innebar att hyrorna på så kallade 

bristorter inte fick överstiga hyrorna i nybyggda hyreshus (Ljungkvist, 2015).  

Enligt Ljungkvist (2015) byggde idén om bruksvärdessystemet på att en hyra skulle 

förhandlas fram genom en jämförelse med hyrorna i likvärdiga lägenheter på orten. 

Tanken var enligt SABO (u.å. b) att hyressättningen skulle motsvara hyresgästernas 

generella värderingar av lägenheternas olika bruksvärde. För förstagångshyran, det 

vill säga den hyra som sätts när en hyresgäst tecknar ett hyresavtal för första gången, 

skulle dock avtalsfrihet gälla (Ljungkvist, 2015). Om hyresvärden därefter ville höja 

hyran skulle skäligheten av den begärda hyran kunna prövas av en hyresnämnd.  

Prövningen av en hyras skälighet skulle enligt bruksvärdessystemet, som tidigare 

nämnts, ske genom en jämförelse av likvärdiga lägenheter på orten, menar 

Ljungkvist (2015). För att lägenheterna skulle kunna anses vara likvärdiga krävdes 

att de hade samma bruksvärde, vilket kunde fås genom den objektiva bedömningen 

av ett antal egenskaper hos varje lägenhet. Bruksvärdet skulle utvisa hur praktiskt 

användbar en lägenhet var, beskriver Ljungkvist (2015). 

2.3.2.2 Bruksvärdessystemet reformeras 

År 1974 genomfördes en reform av bruksvärdessystemet, vilket enligt Ljungkvist 

(2015) kom att ses som en avvikelse från de ursprungliga avsikterna med 

bruksvärdessystemet. 1974 års reform innebar att de allmännyttiga 

bostadsföretagen, det vill säga allmännyttan, skulle ha en hyresnormerande roll. 

Detta medförde enligt Ljungkvist (2015) att hyresprövningarna hos hyresnämnderna 

fortsättningsvis skulle göras genom jämförelser med hyrorna i allmännyttan. För de 

privata fastighetsägarna fick reformen till följd att deras hyror länkades samman med 

allmännyttans hyror på respektive ort. I samband med detta fick 

bruksvärdessystemet en påverkan på hyresnivåerna, vilket inte hade varit den 

ursprungliga intentionen med systemet (Ljungkvist, 2015). 
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Enligt Ljungkvist (2015) trädde hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304) ikraft år 

1978, vilket kom att få stor påverkan på hyresmarknaden. Lagen innebär enligt 

Ljungkvist (2015) att en hyresgästorganisation, ofta Hyresgästföreningen, ska 

företräda alla hyresgäster genom ett avtal om kollektiva hyresförhandlingar, 

förutsatt att ett antal av hyresgästerna i ett hyreshus så önskar. Detta var enligt 

Ljungkvist (2015) tidigare ett frivilligt alternativ för alla fastighetsägare, men i och 

med införandet av hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304) blev det en skyldighet för 

dem att delta.  

I praktiken resulterade införandet av hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304) och det 

kollektiva hyresförhandlingssystemet att ansvaret för den normerande 

hyressättningen i bruksvärdessystemet delades mellan allmännyttan på respektive ort 

och Hyresgästföreningen, beskriver Ljungkvist (2015) vidare. På grund av att 

Hyresgästföreningens ståndpunkt vid förhandlingar med privata fastighetsägare hade 

varit att hyrorna skulle hållas på samma nivå som allmännyttans hyror, blev följden 

att varken en stor efterfrågan på hyresrättslägenheter eller en önskan om att 

hyressättningen skulle baseras på värderingar av lägenheternas bruksvärde hade 

någon direkt påverkan på hyresnivån (Ljungkvist, 2015). 

Allmännyttan kom att ha en hyresnormerande roll fram till den senaste reformen av 

bruksvärdessystemet, som trädde ikraft år 2011 (Ljungkvist, 2015). Från och med 

2011 års reform ändrades lagtexten gällande bruksvärdessystemet i 12 kap. 55 § 1–2 

st. jordabalken (SFS 1970:994) till att en prövning av hyran främst ska ske genom en 

jämförelse av hyror som har bestämts i förhandlingsöverenskommelse enligt 

hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304), beskriver Ljungkvist (2015). Innan 

reformen framgick i lagtexten att hyrorna i de kommunala bostadsföretagen, det vill 

säga allmännyttan, främst skulle beaktas vid prövning av hyror (Ljungkvist, 2015).  

2.3.3 Hyressättning i praktiken 

Vid nyproduktion finns i dagsläget tre olika alternativ för att bestämma hyran 

(SABO, u.å. c). I det följande ges en överblick över de olika alternativen. 

2.3.3.1 Förhandlingsöverenskommelse enligt bruksvärdessystemet  

En förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (SFS 1978:304) 

träffas mellan hyresgästen och en hyresgästorganisation (SABO, u.å. c). 

Bedömningen av om en hyra är skälig eller inte sker enligt bruksvärdessystemet, 

beskriver Ljungkvist (2015), det vill säga enligt 12 kap. 55 § jordabalken (SFS 

1970:994).  

2.3.3.2 Presumtionshyra 

Reglerna om presumtionshyra trädde ikraft år 2006 och syftade enligt SABO (u.å. c) 

till att skapa möjligheten för fastighetsägaren att sätta en högre hyra vid 
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nyproduktion än vad bruksvärdessystemet skulle tillåta. Tanken var att skapa bättre 

förutsättningar och incitament för en ökad nyproduktion av hyresrättsbostäder 

(SABO, u.å. c).  

Presumtionshyran förhandlas enligt M. Hofverberg fram mellan en hyresvärd och en 

hyresgästorganisation, men då inte i enlighet med bruksvärdet, och gäller under de 

första 15 åren. Därefter, berättar G. Grahn, ska presumtionshyran anpassas till en 

nivå motsvarande en hyra bestämd enligt bruksvärdessystemet. Under dessa 15 år 

kan heller inte presumtionshyran användas vid jämförelser och prövningar av 

skäligheten av hyror som är bestämda enligt bruksvärdessystemet, enligt M. 

Hofverberg.  

En hyresgäst kan begära att hyresnämnden prövar om presumtionshyran är skälig, 

men det finns mycket små möjligheter för en hyresgäst att nå framgång vid en sådan 

prövning, beskriver SABO (u.å. c). 

2.3.3.3 Egensatt hyra 

Enligt M. Hofverberg finns möjligheten att som fastighetsägare helt själv bestämma 

hyran vid nyproduktion, en så kallad egensatt hyra. Den egensatta hyran liknar 

presumtionshyran, med den stora skillnaden att en egensatt hyra löper risken att på 

en hyresgäst begäran prövas av hyresnämnden och därmed genomgå en 

skälighetsbedömning som görs mot jämförelseobjekt i bruksvärdessystemet, berättar 

M. Hofverberg. I det fallet har hyresgästen stor möjlighet att nå framgång, menar 

SABO (u.å. c).  

2.3.4 Systematisk hyressättning 

Systematisk hyressättning är enligt Familjebostäder (2018) ett nytt sätt att bestämma 

hyran på, men som utgår från rådande hyreslagstiftning. Det är, enligt Svenska 

Bostäder (u.å.), en systematisk tillämpning av bruksvärdessystemet. Systematisk 

hyressättning är etablerat i flera svenska städer, exempelvis i Göteborg, och planeras 

att införas i Stockholm under en sexårsperiod med start år 2020, skriver Svenska 

Bostäder (u.å.) vidare.  

Systematisk hyressättning innebär enligt M. Hofverberg att olika egenskaper i ett 

boende, som hittills inte har inkluderats i bedömningen av bruksvärdet, bestämmer 

hyran. Egenskaperna som värderas i systematisk hyressättning är exempelvis 

lägenhetens geografiska läge och dess omgivningar, vilket enligt G. Grahn är en stor 

värdepåverkande faktor som inom ramarna för bruksvärdessystemet inte har fått 

tillräckligt stort utrymme.   

M. Hofverberg beskriver att idéerna bakom systematisk hyressättning utvecklats till 

följd av att hyresgästernas generella värderingar har ändrats sedan 

bruksvärdessystemet infördes år 1968. Det bruksvärde som hyresnivåerna baseras på 
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motsvarar inte längre hyresgästernas preferenser, beskriver M. Hofverberg, och 

därför bör hela beståndet undergå en genomgång för att skapa ett mer aktuellt och 

realistiskt underlag för hyressättningen.  

Systematisk hyressättning förväntas enligt M. Hofverberg inte att påverka 

hyresmarknaden i någon särskild utsträckning, men exempelvis kan vissa 

innerstadslägenheter i Stockholm som nu har en relativt låg hyra i jämförelse med 

marknaden, komma att få en högre hyra för att bättre motsvara marknadens 

efterfrågan på sådana boendelägen. Vidare förväntas systematisk hyressättning leda 

till en mer transparent hyresstruktur, berättar M. Hofverberg vidare. 

 

Nyproducerade bostadsrätter i Kungsängen i centrala Uppsala (foto: E. Gelotte, 2019). 
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3 Metod 

I följande avsnitt ges en redogörelse för de metoder som använts under arbetet med 

studien samt genomförandet av dem. 

3.1 Val av forskningsmetoder 

Under genomförandet av studien har främst kvalitativa forskningsmetoder använts, 

men även kvantitativa data har samlats in. Kvalitativ forskning syftar enligt Biggam 

(2008) till att skapa en djupare förståelse för det undersökta genom att, till skillnad 

från vid kvantitativ forskning endast undersöka hur utvecklingen på exempelvis på 

bostadsmarknaden ser ut, fokusera på varför utvecklingen har skett på ett visst sätt. 

Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik kan dock med fördel kombineras, för 

att skapa en bättre helhetsbild av det undersökta, skriver Biggam (2008) vidare.  

Till studien samlades kvalitativa data in genom en litteraturstudie, studie av 

myndighetsrapporter och andra utredningar samt genom intervjuer av sakkunniga på 

fastighetsbolaget Wallenstam AB, Svenskt Näringsliv och Hyresgästföreningen.  

Kvantitativa data, som exempelvis hur fördelningen av upplåtelseformer ser ut vid 

nyproduktion av bostäder i Uppsala, har också varit väsentligt när det kommer till 

att skapa en förståelse för hur det faktiska läget ser ut och för att få en konkret bild 

av hur hyressättningssystemet har påverkat hyresrättsbeståndet. Den kvantitativa 

data som användes i studien har samlats in genom studie av bland annat statistik och 

myndighetsrapporter.  

Frågan rörande bruksvärdessystemets fortlevnad har varit föremål för debatt inom 

den närmsta tiden, exempelvis enligt Hörnkvist (2019), och utvärderingar av 

systemet har gjorts vid flertalet tillfällen sedan införandet år 1968, vilket bland annat 

Ljungkvist (2015) exemplifierar. Till följd av detta finns mycket information att 

tillgå i form av rapporter, analyser, nyhetsartiklar, utredningar, information på 

webbsidor och annan litteratur. För att få en övergripande helhetsbild av läget på 

bostadsmarknaden, dess problematik och bruksvärdessystemets roll i det, har en 

litteraturstudie genomförts. Även vetenskapligt granskade artiklar rörande ämnet 

har studerats för att ge en djupare teoretisk bakgrund.  

För att kunna samla in information som kunde kopplas till studiens frågeställningar 

ansågs intervju som metod vara det bästa alternativet. Detta trots att intervjuer inte 

hade använts i någon av de vetenskapligt granskade artiklar som rör tidigare 

forskning inom ämnet. Det ansågs dock att intervjuer inför arbetet med denna 

studie var ett lämpligt alternativ, eftersom det ansågs kunna ge tillräckligt specifik 

information för att kunna ta reda på hur olika aktörer på bostadsmarknaden 

resonerade i dessa frågor. Dessutom gav intervju som metod möjligheten att kunna 
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ställa de specifika och relevanta frågorna som krävdes för att besvara studiens 

frågeställningar.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Litteraturstudie och supplerande skriftliga källor 

Genom litteraturstudie har insamlandet av material till den teoretiska bakgrunden 

och i viss mån även till resultatet skett. Dessa har närmare beskrivits under avsnittet 

om tidigare forskning i rapportens andra kapitel. Vidare har bland annat 

utredningar, myndighetsrapporter, nyhetsartiklar, webbsidor och tryckt litteratur 

inom ämnet studerats.  

Uppsala kommuns riktlinjer och handlingsplaner för bostadsförsörjning inom 

kommunen har varit användbara, eftersom de har kunnat bidra med relevant 

information om både mål- och problembilder i Uppsala. Relevant tryckt litteratur, 

såsom Ljungkvists (2015) studie om bruksvärdessystemet och Boverkets (2007) 

redogörelse för den svenska bostadspolitikens framväxt har studerats och varit till 

stor hjälp.  

Även Socialdemokraternas (2018) rapport om bostadspolitiken med 

förändringsförslag, Rothenbergs och Karlssons (2007) riksdagsmotion och 

Socialdemokraternas (u.å.) utkast till sakpolitisk överenskommelse, det så kallade 

januariavtalet, har varit viktiga för att skapa en förståelse för de nuvarande 

bostadspolitiska utmaningarna och i vilken riktning en eventuell förändring av 

hyressättningssystemet utvecklas. 

3.2.2 Intervjuer 

För att få ett tillräckligt underlag till studien i form av intervjusvar var 

förhoppningen att kunna genomföra intervjuer med minst en sakkunnig på varje 

tillfrågad organisation och att kunna få möjlighet att intervjua personer som arbetar 

på Boverket, Svenskt Näringsliv, Hyresgästföreningen, Uppsala kommun, Institutet 

för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet, Sh bygg, Skanska eller 

någon annan verksam byggherre eller fastighetsägare i Uppsala.  

Tanken bakom valet att intervjua dessa aktörer var att de besitter stor kunskap och 

erfarenhet inom ämnet, vilket ansågs kunna ge ett bidrag med värdefull information 

som kan kopplas till studiens olika frågeställningar. Anledningen till att Sh bygg och 

Skanska valdes ut för att representera verksamma byggherrar var att de dels är stora 

aktörer på marknaden med lång erfarenhet och dels har genomfört och även 

genomför stora byggprojekt i Uppsala. Vidare har både Sh bygg och Skanska kontor i 

Uppsala, vilket ansågs vara fördelaktigt. 
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3.2.2.1 Val av intervjuobjekt 

Intervjuer bokades in med representanter för Wallenstam AB, Svenskt Näringsliv 

och Hyresgästföreningen. Ingen av de andra tillfrågade valde att återkomma eller 

tacka ja till intervjuförfrågningarna.  

De som kom att intervjuas till förmån för studien var följande: 

 Therese Nerlund, bostadspolitisk expert på fastighetsbolaget Wallenstam AB 

 Martin Hofverberg, chefsekonom på hyresgästorganisationen 

Hyresgästföreningen 

 Göran Grahn, nationalekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt 

Näringsliv 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga A och intervjusvaren finns tillgängliga för 

examinator.  

3.2.2.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna planerades att i så stor utsträckning som möjligt hållas personligen på 

intervjuobjektens arbetsplatser, vilket blev utfallet vid samtliga intervjuer. Det 

ansågs vara att föredra att hålla intervjuerna personligen, eftersom det antogs vara 

lättare att göra en mer korrekt tolkning av intervjusvaren när sådant som 

kroppsspråk gick att beakta, i jämförelse med exempelvis telefonintervjuer där 

sådant hade fallit bort och risken för missförstånd blivit större.  

För att intervjuer som forskningsmetod ska ge ett bra utfall krävs enligt Croix, 

Barrett och Stenfors (2018) att intervjuaren är väl förberedd och noga har tänkt 

igenom sitt upplägg. Exempelvis ligger stor vikt i hur intervjuerna utförs, det vill 

säga hur den sociala kontakten mellan den intervjuade och intervjuaren fungerar, 

och hur intervjufrågorna är utformade (Croix, Barrett och Stenfors, 2018).  

För att kunna utforma relevanta intervjufrågor behövde intervjuaren som ett första 

steg sätta sig in i ämnet i så stor uträckning som möjligt innan intervjuerna ägde 

rum. Utvecklingen och läget på bostadsmarknaden och hyressättningssystemets 

påverkan på dessa är komplext, och för att kunna tillgodogöra sig all information 

som intervjuobjekten delade med sig av behövde en viss baskunskap inom ämnet 

finnas. Även för att utforma lämpliga och relevanta intervjufrågor var detta 

nödvändigt.  

Vid utformningen av frågor valdes öppna frågor, det vill säga frågor som kräver ett 

mer ingående svar än ja, nej eller ett förutbestämt svarsalternativ, eftersom sådana 

frågor tenderar att ge mer information (Biggam, 2008). Vidare genomfördes 

strukturerade intervjuer (Croix, Barrett och Stenfors, 2018), vilket innebar att 

samma frågor ställdes i samma ordning till intervjuobjekten. Detta för att få 

jämförbara intervjusvar.  



 

 
16 

4 Resultat 

I följande avsnitt ges en överblick av Sveriges bostadsmarknad och dess problematik, 

i syfte att skapa en bredare förståelse för hur olika aspekter påverkar en 

bostadsmarknad och hur dessa påverkar och samspelar med hyressättningssystemet. 

Vidare återges även de resultat som studien utmynnat i gällande avsikten att besvara 

studiens frågeställningar.  

4.1 Bostadsmarknaden  

4.1.1 2019 års läge på marknaden 

Sverige genomgår enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2019) en stor 

befolkningsökning och förväntas att inom loppet av tio år ha fått ett tillskott av en 

miljon nya invånare. Enligt Skillemar och Holmin (2018) anser 84 % av Sveriges 

kommuner att de lider av bostadsbrist.  

Bostadsbristen till trots ökade produktionstakten på bostäder mellan år 2012 och 

2017, uppger M. Hofverberg, för att sedan börja mattas av igen. Skälen till den 

ökade produktionen under denna tid var bland annat låga räntenivåer, tillgängliga 

krediter för hushållen och en ökad medvetenhet hos kommunerna. Under denna tid 

kunde dock Finansinspektionen notera att skuldsättningsnivån i landet var hög, 

varför de lade fram ett förslag som år 2017 drevs igenom av regeringen, enligt T. 

Nerlund (personlig kommunikation, 2019-04-09, i fortsättningen förkortat till T. 

Nerlund). Förslaget innebar kreditrestriktioner för hushållen, bland annat i form av 

nya regler gällande amorteringskrav, vilket ledde till att det blev svårare att som 

privatperson låna pengar till en ny bostad än det varit tidigare (T. Nerlund). Redan 

under 2017 började resultatet av de nya kreditrestriktionerna synas, vilket ledde till 

att efterfrågan sjönk och marknaden för nyproducerade bostäder stannade av, 

beskriver M. Hofverberg vidare.  

Enligt T. Nerlund, M. Hofverberg och G. Grahn (personlig kommunikation, 2019-

04-15, i fortsättningen förkortat till G. Grahn) är situationen på bostadsmarknaden 

problematisk, eftersom det finns ett stort behov av bostäder samtidigt som det finns 

en låg ekonomisk efterfrågan. Detta eftersom behovet av bostäder främst finns hos 

människor med en svag ekonomisk ställning, exempelvis nyanlända, ungdomar och 

studenter, enligt G. Grahn. Vidare berättar T. Nerlund och G. Grahn att det finns 

grupper av människor som inte längre efterfrågar bostäder på samma sätt som förut 

och att det har påverkat nybyggnationen av bostäder. Det handlar framförallt om 

den del av marknaden som innan 2017 års kreditrestriktioner kunde efterfråga 

nyproducerade bostadsrättslägenheter eller mer exklusiva lägenheter i 

innerstadslägen i tillväxtregionerna, beskriver G. Grahn.  
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4.1.2 Problematik på dagens bostadsmarknad 

Det förekommer ett antal problem på dagens bostadsmarknad, enligt T. Nerlund, 

M. Hofverberg och G. Grahn. Bland annat ledde 2017 års kreditrestriktioner till att 

bostadsmarknaden stannade av, eftersom efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter 

sjönk, enligt T. Nerlund. När efterfrågan sjunker blir resultatet att 

investeringsmöjligheterna för producenterna går ner och det leder till att färre nya 

bostäder byggs, berättar T. Nerlund.  

Vidare påverkar läget på bostadsrättsmarknaden enligt T. Nerlund 

hyresrättsmarknaden. Detta eftersom det finns ett förhållande mellan produktionen 

av bostadsrätter och produktionen av hyresrätter. Om några bostadsrätter inte byggs 

kommer heller inte hyresrättsbostäder att byggas. Detta har enligt T. Nerlund att 

göra med att den kommunägda marken som många bostäder byggs på ofta har ett 

fördelningskrav på sig, som kan beskrivas som att kommunen ställer villkor på att en 

viss fördelning av bostadsrätter och hyresrätter ska finnas i det nyproducerade 

beståndet för att någon bebyggelse ska få ske. Fördelningen att 70 % av 

nyproduktionen ska utgöras av bostadsrätter och 30 % av hyresrätter är vanlig i 

Uppsala, berättar T. Nerlund vidare. När marknaden för bostadsrätter har avstannat 

och marken inte bebyggs med sådana får det till följd att inga hyresrätter kommer 

till stånd heller, enligt T. Nerlund.  

Ett annat problem är de höga markpriserna. Enligt T. Nerlund, M. Hofverberg och 

G. Grahn har priset på kommunalt ägd mark varit mycket högt, vilket har lett till att 

kostnaderna för bostadsbyggandet har varit höga. Kommunerna får i många fall en 

stor del av sina medel från markförsäljning, varför många kommuner hittills varit 

ovilliga att sälja marken billigare, menar M. Hofverberg.  

Andra problem är den ineffektiva planprocessen, kommunens planmonopol och 

planprocesserna, berättar M. Hofverberg. I nuläget hindras ett effektivt byggande av 

att det blir kö i planprocessen, eftersom mark i bland annat tillväxtregionerna måste 

detaljplaneläggas. Det finns i nuläget ingen beredskap gällande planläggandet, vilket 

får till följd att alla detaljplaner ritas först när ett kommersiellt intresse finns. 

Dessutom finns budgetbegränsningar gällande framtagandet av detaljplaner och detta 

hindrar ett stadigt flöde i bostadsbyggandet, enligt M. Hofverberg. 

Vidare beskriver G. Grahn och M. Hofverberg att det behövs ett statligt 

ansvarstagande för att lösa bostadsbristen för den del av befolkningen som inte har 

möjlighet att betala för ett boende. M. Hofverberg beskriver det som att varken 

marknaden eller utbud- och efterfrågemekanismen enskilt kan lösa problematiken 

med bostadsbrist, eftersom en situation där marknaden styr byggnationen av 

bostäder inte ger några ekonomiska incitament att bygga för de som av olika skäl 

inte kan betala för en bostad till marknadspris. Därför menar G. Grahn och M. 
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Hofverberg att det behövs ett tydligare statligt ansvarstagande för att bostäder 

produceras även till lågt bemedlade grupper i samhället.   

Vidare har Sverige enligt Munkhammar (2007) sedan 1980-talet genomgått en 

utbredd privatisering av statliga företag, vilket innebär att statligt ägda bolag har sålts 

till privata aktörer. Atterhög (2005) har undersökt och beskrivit effekterna av 

privatiseringen i Sverige och hur den har påverkat hyresnivåerna. Privatiseringen har 

enligt Atterhög (2005) inte visat sig påverka hyresutvecklingen i någon större grad, 

med förklaringen att bruksvärdessystemet förhindrar och förhalar förändringar av 

hyresnivåerna. Däremot förekommer en högre grad av ombildning av hyresrätter till 

bostadsrätter i de områden där privatiseringen är utbredd. Detta på grund av högre 

ekonomisk lönsamhet, skriver Atterhög (2005) vidare. G. Grahn och M. 

Hofverberg bekräftar bilden av att en alltmer utbredd privatisering av statliga bolag 

kombinerat med avregleringen av de statliga bostadsbidragen år 1993 har haft en 

negativ påverkan på produktionen av nya bostäder. 

Slutligen menar G. Grahn och T. Nerlund att det förekommer hinder i rörligheten i 

det befintliga bostadsbeståndet i Sverige, bland annat till följd av avskaffandet av 

fastighetsskatten år 2008 och, i samband med det, höjningen av kapitalvinstskatten 

(Ekonomifakta, 2018). Effekten av att fastighetsskatten avskaffades och att 

kapitalvinstskatten höjdes kan enligt G. Grahn beskrivas som att en inlåsning eller 

tröghet av rörligheten i bostadsbeståndet har uppkommit. Med det menas, enligt G. 

Grahn, att människor är mer ovilliga nu än förut att flytta från sin bostad till följd av 

en hög kostnad i form av kapitalskatt, trots att de kanske skulle vilja det. Resultatet 

har enligt T. Nerlund blivit att exempelvis många äldre bor i för stora hus eller 

lägenheter och att det hindrar de som skulle kunna utnyttja de boendena bättre, 

exempelvis barnfamiljer som saknar möjligheten att flytta dit.  

4.2 Bostadsbeståndet i Uppsala 

För att få en överblick över hur fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter 

ser ut i Uppsala samt över hur många hyresrätter kontra bostadsrätter som 

produceras varje år har data inhämtats från SCB (u.å. c). Uppgifterna i SCB:s databas 

kan enligt K. Nygren (personlig kommunikation, 2019-05-06) anses vara något 

osäkra. En utförligare diskussion kring den nedan presenterade statistikens osäkerhet 

återfinns i det femte kapitlet, i avsnittet benämnt ”Diskussion om metodval”.  

Nedan följer den från SCB (u.å. c) inhämtade statistiken, vilken anses kunna ge en 

övergripande bild av hur fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter samt hur 

nyproduktionen för hyresrätter kontra bostadsrätter har sett ut de senaste åren.  

Enligt SCB (2018) var andelen hyresrätter i flerbostadshus i Uppsala 36 % år 2017. 

Resterande 64 % var bostadsrätter. 
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År 2013 var det totala antalet hyresrättsbostäder i Uppsala cirka 36 000. Antalet 

bostadsrätter för samma år var cirka 38 000. År 2018 var det totala antalet 

hyresrättsbostäder i Uppsala cirka 41 000 och antalet bostadsrätter var cirka 44 000 

(se bilaga B).     

År 2017 producerades knappt 1100 hyresrättsbostäder i Uppsala och cirka 400 

bostadsrätter. Året innan, 2016, var det tvärtom cirka 1000 bostadsrätter och 

knappt 400 hyresrättsbostäder som byggdes (se bilaga C). 

Uppsala kommun (2016) skriver i sina riktlinjer för bostadsförsörjning för år 2016 

till 2019 att ett mål var att öka byggtakten från 1000 nya bostäder per år till 3000 

nya bostäder per år, varav minst 30 % av de nyproducerade bostäderna skulle 

utgöras av hyresrättsbostäder. Vidare skulle 3 % av hyresrätterna som byggdes på 

kommunens egen mark ha en låg hyra (Uppsala kommun, 2018).  

Under de senaste åren uppger Uppsala kommun (2018) att den önskvärda 

byggtakten har hållits, med cirka 3000 påbörjade byggprojekt per år. Trots den höga 

byggtaken framgår dock i riktlinjerna att det förekommer brist på bostäder i främst 

tätorten Uppsala och att det förekommer ett underskott av bostäder som är avsedda 

för studenter, unga vuxna, nyanlända, äldre och människor med 

funktionsnedsättning (Uppsala kommun, 2016).  

Uppsala kommun (2016) skriver vidare att trots att en hög byggtakt hållits de 

senaste åren har Uppsalas utbud av bostäder inte klarat av att möta behoven och 

efterfrågan. Andelen hyresrätter anses enligt Uppsala kommun (2016) vara lågt 

jämfört med andra stora städer, samtidigt som prisnivåerna för att köpa en bostad är 

mycket höga.  

Uppsala kommun (2016) framhåller också att det är skillnad på bostadsbehov och 

bostadsefterfrågan. Behovet av bostäder är enligt Uppsala kommun (2016) 

tillgodosett när varje hushåll har en ändamålsenlig bostad och när en 

omflyttningsreserv av bostäder finns. Bostadsefterfrågan påverkas däremot bland 

annat av hushållens betalningsförmåga, betalningsvilja och syn på bostadsmarknaden. 

Med detta menar Uppsala kommun (2016) att bostadsbehovet kan vara uppfyllt utan 

att bostadsefterfrågan är det. I rådande läge är dock varken bostadsbehovet eller 

bostadsefterfrågan tillgodosett. Uppsala kommun (2016) menar vidare att det på 

grund av de höga priserna på bostadsmarknaden och de långa bostadsköerna i 

Uppsala finns en bostadsbrist för vissa delar av bostadsmarknaden och för vissa 

grupper, exempelvis unga, nyanlända och socialnämndens målgrupper, som 

kommunen behöver ta ett ansvar för (Uppsala kommun, 2016). 
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4.3 Bruksvärdessystemets påverkan på 

hyresrättsbeståndet i Uppsala 

Följande avsnitt avser besvara den första frågeställningen, gällande huruvida 

bruksvärdessystemet, sedan dess införande år 1968, har påverkat dagens 

hyresrättsbestånd i Uppsala eller inte.  

Enligt M. Hofverberg har bruksvärdessystemet generellt sett inte haft någon 

påverkan på hyresrättsbeståndet, men däremot anses systemet ha haft en påverkan 

på fördelningen mellan upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Detta, 

förklarar M. Hofverberg, beror på att när bruksvärdessystemet infördes avreglerades 

även bostadsrättsmarknaden, vilket ledde till att bostadsrättsföreningar fick mer 

kapital än tidigare. Till följd av detta började bostadsrättsföreningar att köpa delar av 

hyresrättsbeståndet och ombilda dessa hyresrätter till bostadsrätter, beskriver M. 

Hofverberg.  

Gällande bruksvärdessystemets påverkan på hyresrättsbeståndet i Uppsala beskriver 

T. Nerlund att systemet inte tillämpas i Uppsala, utan att det där är vanligare med 

egensatta hyror eller presumtionshyror vid nyproduktion. Anledningen till detta är 

enligt T. Nerlund att fastighetsägare i Uppsala hittills inte har kommit överens med 

Hyresgästföreningen vid förhandlingar, vilket har lett till att de sätter egna hyror 

istället. T. Nerlund menar att detta är en förutsättning för att ha råd att bygga 

hyresrättsbostäder i Uppsala, eftersom kostnaderna för byggprojekten annars skulle 

bli för höga.  

T. Nerlund berättar vidare att Uppsala kommun är en dyr kommun att bygga i, 

exempelvis till följd av höga markkostnader och att kommunen ställer höga krav vid 

nyproduktion. Kraven som kommunen ställer gällande nyproduktion, exempelvis 

rörande hållbarhet, kulturmiljö och utformning, driver upp kostnaderna för de som 

ska bygga bostäder. T. Nerlund ger exempel på att det för fastighetsbolaget 

Wallenstam måste vara likvärdiga vinstmarginaler för deras projekt oavsett var i 

landet de väljer att producera bostäder, men att de måste ta ut mer pengar för sina 

bostäder i Uppsala till följd av kommunens högt ställda krav. Dessa kostnader tas 

enligt T. Nerlund ut i en högre hyra.  

Ytterligare en aspekt av hur bruksvärdessystemet kan anses påverka 

hyresrättsbeståndet, både i Uppsala och andra delar av landet, är enligt G. Grahn att 

bruksvärdessystemet inte tar tillräckligt stor hänsyn till en bostads geografiska läge, 

vilket är en stor värdepåverkande faktor vid bostadsköp. Enligt Rothenberg och 

Karlsson (2007) har detta bland annat lett till att hyresrätter med ett attraktivt 

geografiskt läge har blivit underprissatta och att hyresbostäder med ett mindre 

attraktivt läge har blivit överprissatta. Det har även lett till att hyresrättsbostäder i 

attraktiva lägen ofta har ombildats till bostadsrätter. Detta har enligt M. Hofverberg 
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lett till att idéerna kring systematisk hyressättning har växt fram, eftersom 

bruksvärdessystemets hyresnivåer inte längre motsvarar hyresgästernas generella 

värderingar, bland annat med avseende på geografiskt läge.  

4.4 Bruksvärdessystemets påverkan på nyproduktionen 

av hyresrättsbostäder i Uppsala 

Följande avsnitt avser besvara den andra frågeställningen, gällande hur byggherrars 

och fastighetsägares investeringsvilja ser ut när det kommer till produktionen av 

hyresrättsbostäder i Uppsala. 

Sett till hela landet anser G. Grahn att bruksvärdessystemet, trots att alternativet 

med presumtionshyror och egensatta hyror finns, skapar en osäkerhet gällande 

fastighetsägares och byggherrars investeringar i nyproduktionen av 

hyresrättsbostäder. Presumtionshyrorna ska efter 15 år sänkas till en nivå i enlighet 

med bruksvärdessystemet och den egensatta hyran löper enligt T. Nerlund alltid en 

risk att bli prövad av hyresnämnden och därmed sänkt.  

G. Grahn och T. Nerlund menar också att det under senare år har funnits en större 

vilja från fastighetsägarnas och byggherrarnas sida att bygga bostadsrätter än 

hyresrätter, eftersom det har funnits en större, säkrare och snabbare ekonomisk 

vinning i det. Detta menar G. Grahn beror på att bruksvärdessystemet inte medger 

marknadsmässiga hyror, varför det både blir osäkert och svårt att få ihop ekonomin i 

byggprojekten för hyresrättsbostäder. Även M. Hofverberg anser att det fram till år 

2017, när kreditrestriktionerna infördes och bostadsmarknaden mattades av, har 

funnits större ekonomiska incitament för fastighetsägare att bygga bostadsrätter än 

hyresrätter. 

Vidare berättar T. Nerlund att det från fastighetsägarnas och byggherrarnas sida 

finns en farhåga i att sätta högre hyror på nyproduktion i Uppsala än vad 

bruksvärdessystemet medger, eftersom det finns en risk att de egensatta hyrorna 

prövas mot bruksvärdessystemet. I det fallet skulle hyrorna vara tvungna att sänkas 

och byggprojekten skulle inte gå att genomföra ekonomiskt, menar T. Nerlund. 

Trots att möjligheten till egensatta hyror och presumtionshyror finns, och enligt T. 

Nerlund är en förutsättning för fortsatt byggande i Uppsala, skapas som tidigare 

nämnts en osäkerhet som påverkar fastighetsägarnas vilja att investera i 

produktionen av hyresrättsbostäder.  

T. Nerlund och G. Grahn anser att fastighetsägarnas investeringsvilja påverkas 

negativt av begränsningarna i presumtionshyrornas och de egensatta hyrornas 

utformning. T. Nerlund menar att investeringsviljan skulle kunna öka med en 

mindre reglerad hyressättning än vad bruksvärdessystemet medger, eftersom de 



 

 
22 

flesta som investerar i byggprojekt med hyresrättsbostäder har ett längre perspektiv 

på sina investeringar än de 15 år som presumtionshyrorna är giltiga. 

4.5 Alternativ till bruksvärdessystemet  

Följande avsnitt avser besvara den tredje frågeställningen, gällande vilka tänkbara 

alternativa hyressättningssystem och övriga åtgärder som skulle kunna öka 

investeringsviljan för nyproduktionen av hyresrättsbostäder. 

Det råder delade meningar kring huruvida hyressättning enligt bruksvärdessystemet 

ska förändras eller inte. Bland annat beskriver Hyresgästföreningen (u.å.) att en 

förändring av hyressättningen till en mer marknadsmässig sådan inte löser 

behovsproblematiken för exempelvis unga eller ekonomiskt svaga grupper. 

Bruksvärdessystemet anses vidare vara ett skydd för rätten att kollektivt förhandla 

hyror och skapar även trygghet för hyresgästen och en förutsägbarhet på marknaden, 

beskriver M. Hofverberg. 

Både T. Nerlund och G. Grahn menar dock att en friare hyressättning skulle vara 

bra för bostadsmarknaden. Enligt T. Nerlund skulle en fri hyressättning vid 

nyproduktion kunna underlätta en mer blandad bebyggelse med olika hyror inom 

samma område, vilket skulle kunna motverka segregation. Både T. Nerlund och G. 

Grahn menar att fri hyressättning förvisso skulle kunna innebära stora 

hyreshöjningar för många hyresgäster, men att det även skulle leda till att hyrorna 

inom andra områden sänks, vilket skulle kunna resultera i mer marknadsanpassade 

hyresnivåer. De beskriver även att en eventuell utfasning av bruksvärdessystemet 

mot en friare hyressättning bör ske över lång tid, för att inte hyresgästerna ska 

drabbas av alltför snabba och kraftiga hyreshöjningar.   

I Ulleråker i Uppsala finns blandad bebyggelse i form av ägda bostäder,  

bostadsrätter och hyresrätter (foto: E. Gelotte, 2019). 
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Det argumenteras dock för att inte enbart en förändring av hyressättningssystemet 

eller bostadsmarknaden ska kunna lösa problemen med bostadsbristen. G. Grahn 

menar att det finns grupper i samhället som inte har möjlighet betala för en bostad 

och att det behöver byggas för dessa grupper ändå, trots att det inte finns några 

ekonomiska incitament för fastighetsägare att göra det. G. Grahn anser att, för att 

det ska vara möjligt att producera bostäder till de grupper i samhället som inte har 

någon köpkraft, behöver staten gå in med påtryckningsmedel och incitament, 

exempelvis genom att subventionera byggandet av billiga bostäder. 

M. Hofverberg menar också att det inte kan förväntas att enbart marknaden ska 

kunna lösa bostadsbristen. Han beskriver att det sedan finanskrisen på 1990-talet och 

avregleringen år 1994 har skett en förskjutning av risken för bostadsinvesteringar 

från staten till de privata aktörerna. Fram till år 1994 var målsättningen att hitta en 

jämn nivå på utbud och efterfrågan, så att priserna på bostadsmarknaden automatiskt 

kunde hållas nere. Efter 1994, när risken för bostadsinvesteringarna istället hamnade 

på de privata aktörerna som vill maximera sina vinster, har prisnivåerna gått uppåt. 

Därför anser M. Hofverberg att det är viktigt att ansvaret för bostadsinvesteringar 

delas mellan både staten och de privata aktörerna. Enligt M. Hofverberg har 

Hyresgästföreningen bland annat ett förslag för att stimulera produktionen av 

hyresrättsbostäder genom att staten skulle kunna erbjuda lån med subventionerad 

ränta.  

Vidare anser G. Grahn att det är viktigt att få till en större rörlighet i det befintliga 

beståndet, i syfte att kunna utnyttja hyresrättsbeståndet på ett bättre och effektivare 

sätt. Detta föreslås lösas genom att återinföra fastighetsskatten och reducera 

kapitalvinstskatten.  

M. Hofverberg pekar också på kommunernas roll gällande att möjliggöra 

nyproduktion av bostäder i tillräckligt hög grad. Han anser att kommunerna behöver 

detaljplanera mer, och inte bara när det finns ett kommersiellt intresse, för att skapa 

ett bättre flöde i planprocessen. M. Hofverberg menar att många kommuner agerar i 

termer av vinstdrivande företag och att en stor del av deras ekonomi kommer från 

markförsäljningar. Därför har kommunerna varit mån om att upprätthålla de höga 

markpriserna, vilket leder till högre produktionskostnader. M. Hofverberg föreslår 

att problematiken kring höga priser på kommunalt ägd mark exempelvis skulle 

kunna lösas genom statligt stöd. 

T. Nerlund beskriver en liknande problematik när det kommer till nyproduktion i 

Uppsala. Hon anser att det är viktigt att Uppsala kommun både ser över sina krav på 

byggprojekten och håller ned markpriserna i syfte att hålla ned byggkostnaderna. 

Eftersom det finns en reglering av hyressättningen behöver byggkostnaderna i 

kommunen hållas nere för att byggprojekten ska vara ekonomiskt genomförbara, 

enligt T. Nerlund. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion om studiens resultat 

5.1.1 Bostadsmarknaden och dess problembild 

Resultatet av denna studie visar en komplex rad problem och utmaningar på 

bostads- och hyresrättsmarknaden, vars uppkomster i vissa fall går att härleda långt 

tillbaka i tiden. Denna komplexitet har under arbetets gång klarlagts mer och mer, 

vilket har lett till uppfattningen om att det är svårt att se några entydiga svar eller 

lösningar på såväl studiens frågeställningar som de faktiska problemen.  

Det som dock tydliggjorts är att hyresrättsmarknaden, och viljan att producera 

hyresrätter till låga priser, tycks vara beroende av bostadsrättsmarknaden. Det kan 

anses vara problematiskt att hyresrättsmarknaden har en så tät koppling till skeenden 

på bostadsrättsmarknaden och det skulle därför kunna tänkas vara positivt om 

hyresrättsmarknaden kunde stå utanför sådana påverkande faktorer som utbuds- och 

efterfrågeproblematik, hushållens finansieringsmöjligheter eller skattelagstiftning 

rörande exempelvis fastigheter, som bostadsrättsmarknaden bland annat styrs av.  

Som en lösning på detta har av studiens resultat flera gånger framgått att det borde 

finnas ett större statligt stöd. Antingen genom att exempelvis med ersättningssystem 

eller subventioner göra det billigare för fastighetsägare att bygga hyresrättsbostäder 

till lägre priser eller att ändra regelverket för bostadsbidrag, så att ekonomiskt svaga 

grupper har möjlighet att efterfråga mer.  

En ytterligare reflektion rörande detta är att den nu rådande ansvarsfördelningen för 

bostadsinvesteringar som finns mellan staten och privata aktörer, och som innebär 

att de privata aktörerna sedan mitten på 1990-talet har fått ta ett större ansvar, inte 

kan tillgodose hela marknadens behov. Om det finns grupper i samhället som inte 

kan efterfråga bostäder på en bostadsmarknad med höga priser, som till exempel i 

Uppsala, tycks det vara ofrånkomligt att staten inte tar ett större ansvar om alla ska 

ha en möjlighet till en fullgod bostad. Detta skulle kunna kopplas till den alltmer 

utbredda privatiseringen av statliga bolag, som tycks bidra till en bostadsmarknad 

där det blir svårt att som privatperson vara konkurrenskraftig utan en relativt god 

ekonomi.  

Det som talar mot detta antagande är de resultat som Atterhög (2005) kunde 

redovisa i sin studie. I Atterhögs (2005) studie kunde inte utläsas att privatiseringen 

har bidragit till någon större förändring av hyresnivåerna, men att det däremot har 

lett till att många hyresrättsbostäder har ombildats till bostadsrätter istället. Detta 

får ändå räknas som en negativ påverkan för hyresrättsmarknaden och det skulle 
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även kunna tänkas att bruksvärdessystemet, genom att hålla nere hyresnivåerna, har 

bidragit till denna ombildning. 

Det har också med tydlighet framgått att nyproduktionen av hyresrättsbostäder 

hänger samman med fastighetsägares avkastningskrav på sina byggprojekt. Det kan, i 

det fall hyresrättsmarknaden är beroende av bostadsrättsmarknaden och de privata 

fastighetsbolagen vill maximera sina vinster, antas förhålla sig så att 

hyresrättsbostäder endast produceras när det finns möjlighet till vinst. Detta tycks 

även leda till att de nyproducerade hyresrättsbostäderna får en relativt hög hyra.  

Eftersom bruksvärdessystemet, i synnerhet i tillväxtregionerna och i större tätorter, 

inte medger en hyresnivå som är marknadsanpassad och fastighetsägarna tycks vilja 

ha ut så mycket vinst från sina byggprojekt som möjligt, blir hyrorna i de 

nyproducerade hyresrättsbostäderna höga. Detta talar ytterligare för att det behövs 

något slags statligt påtryckningsmedel eller incitament för fastighetsägare att 

producera billiga hyresrättsbostäder. Även om hyressättningssystemet förändras och 

tillåter mer marknadsanpassade hyror, och fastighetsägarna på så sätt ges möjligheten 

att producera fler bostäder, återstår fortfarande problemet för de som inte kan 

efterfråga en bostad till hög kostnader. Det kommer av olika skäl troligtvis alltid att 

finnas en grupp människor som inte kan betala för sin bostad och dessa människor 

måste staten se till att det byggs för utan att det leder till någon ekonomisk vinning. 

5.1.2 Bostadsbeståndet i Uppsala 

En grundläggande uppfattning inför denna studie har varit att det i Uppsala 

kommun, och kanske även sett till hela landet, har funnits ett större intresse hos 

fastighetsägarna och byggherrarna att bygga bostadsrätter än hyresrätter. Detta har 

tolkats som en bidragande faktor till att bostadsbristen och bostadsbehoven fortsatt 

är stora för den del av marknaden som inte är ekonomiskt slagkraftig. Denna 

tolkning bekräftades även under arbetets gång under två av intervjuerna. Dock 

verkar statistiken över fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter i 

nyproduktionen tala emot detta antagande, eftersom det åtminstone under år 2017 

byggdes många fler hyresrätter än bostadsrätter.  

En reflektion är dock att bara för att det har byggts många hyresrätter på senare tid, 

och antalet hyresrätter därmed har ökat, finns inga garantier för att de hyresrätterna 

kan avhjälpa bostadsbristen och bostadsbehovet för de grupper som har störst 

problem med att få en bostad. Det är exempelvis tänkbart att de hyresrätter som har 

producerats den senaste tiden, precis som många bostadsrätter, har blivit 

förhållandevis dyra och därmed kommit att bli riktade till en målgrupp med 

möjlighet att betala för ett boende, det vill säga en del av marknaden där 

bostadsbrist inte förekommer.  
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Det är även svårt att, genom att endast studera fördelningen mellan 

upplåtelseformerna i det befintliga beståndet, dra några slutsatser kring huruvida det 

finns tillräckligt många hyresrätter för att tillgodose behovet eller inte. Däremot 

bekräftas bilden av att det inte produceras tillräckligt många hyresrätter av Uppsala 

kommun, eftersom även de i sina riktlinjer för bostadsförsörjning anser att det 

behövs fler bostäder för den del av marknaden som inte är köpstark. De anser även 

att de har en låg andel hyresrätter jämfört med övriga kommuner, vilket inte heller 

går att utläsa genom att bara titta på den i resultatet presenterade statistiken.  

Uppsala kommun har vidare framhållit att de hållit en hög byggtakt under de senaste 

åren och även uppfyllt sina mål om 3000 nya bostäder per år. Det har dock under 

studiens gång visat sig råda delade meningar kring huruvida det går att lösa den 

förevarande bostadsproblematiken endast genom att bygga nya bostäder. Under 

samtliga intervjuer har det varit tydligt att det inte finns någon entydig lösning på 

problemen med bostadsbristen, men det som framkommit som tydligast är att det i 

varje fall inte är en lösning att överlämna allt ansvar på bostadsmarknaden. Med det 

menas att det inte är en självklarhet att de bostäder som byggs är tillgängliga för de 

samhällsgrupper som har störst bostadsbrist. Om kommunen fortsätter att 

producera många bostäder, men inte ändrar förutsättningarna för att exempelvis 

hålla produktionskostnaderna nere och således kunna tillåta en lägre hyra vid 

nyproduktion, kommer de producerade bostäderna likväl inte att bli tillgängliga för 

de ekonomiskt svaga grupperna i samhället.   

5.1.3 Bruksvärdessystemets påverkan på hyresrättsbeståndet i 

Uppsala 

Detta avsnitt avser föra en diskussion kopplad till resultatet av studiens första 

frågeställning, gällande huruvida bruksvärdessystemet, sedan dess införande år 

1968, har påverkat dagens hyresrättsbestånd i Uppsala eller inte.  

Det visade sig under arbetet med studien att det råder delade meningar kring 

huruvida bruksvärdessystemet påverkar hyresrättsbeståndet i Uppsala eller inte, men 

även om det har någon generell påverkan på beståndet.  

M. Hofverberg framhöll att bruksvärdessystemet inte kan anses ha någon påverkan 

på hyresrättsbeståndet, men däremot på fördelningen mellan upplåtelseformerna i 

beståndet. Han pekar på att det vid bruksvärdessystemets införande även skedde en 

avreglering av bostadsrättsmarknaden, vilket fick till följd att många 

bostadsrättsföreningar fick ekonomisk möjlighet att förvärva och ombilda delar av 

hyresrättsbeståndet.  

En tanke är att detta skulle kunna vara en indirekt påverkan på hyresrättsbeståndet 

som är orsakad av bruksvärdessystemet, även om bruksvärdessystemet kanske inte 

kan anses ha en direkt påverkan på hyresrättsbeståndet. Det skulle exempelvis kunna 
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förhålla sig så att om hyresnivåerna hade varit mer marknadsanpassade hade det 

kanske inte varit möjligt, eller åtminstone inte varit lika enkelt, för 

bostadsrättsföreningarna att göra stora förvärv och ombildningar av 

hyresrättsbeståndet. I det fallet hade kanske en större del av bostadsbeståndet varit 

hyresrättsbostäder idag. Speciellt i attraktiva lägen som i tillväxtregionerna och 

större tätorter, där bostadsbehovet och bostadsbristen idag är stor, och som Uppsala 

är ett exempel på.  

Vidare kan det faktum att bruksvärdessystemet inte längre tillämpas i Uppsala i sig 

anses tala för att hyressättning enligt det systemet ändå har en så pass stor påverkan 

att det till och med inte anses kunna användas längre.  

Även det faktum att systematisk hyressättning har börjat tillämpas, till följd av att 

bruksvärdessystemet inte längre anses motsvara hyresgästernas generella värderingar 

och preferenser, talar för att hyresnivåerna i beståndet inte är helt korrekta i 

förhållande till den övriga marknaden. Det kan tänkas vara så att idéerna om 

systematisk hyressättning inte hade ansetts vara nödvändiga eller ens blivit påtänkta 

om bruksvärdessystemet inte hade haft någon påverkan på hyresrättsbeståndet.  

 

Bostadsrättsbostäder i Ulleråker i Uppsala (foto: E. Gelotte, 2019). 

5.1.4 Bruksvärdessystemets påverkan på nyproduktionen av 

hyresrättsbostäder i Uppsala 

Detta avsnitt avser föra en diskussion kopplad till resultatet av studiens andra 

frågeställning, gällande hur byggherrars och fastighetsägares investeringsvilja ser ut 

när det kommer till produktionen av hyresrättsbostäder i Uppsala. 
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Eftersom bruksvärdessystemet inte tillämpas i Uppsala vid nyproduktion skulle en 

första tanke kunna vara att systemet inte har någon påverkan på andelen 

nyproducerade hyresrättsbostäder i Uppsala. Vid ytterligare eftertanke kan dock 

anses att bruksvärdessystemet ändå påverkar investeringsviljan, trots att systemet för 

närvarande inte används. Detta eftersom de alternativ för hyressättning som återstår 

vid nyproduktion, det vill säga presumtionshyror och egensatta hyror, styrs av och 

påverkas av bruksvärdessystemets nivåer.  

Även om bruksvärdessystemet inte behöver användas i Uppsala tycks någon grad av 

ovilja och osäkerhet hos fastighetsägare och byggherrar att uppstå. Att Uppsala 

vidare anses vara en dyr kommun att producera bostäder i kan tänkas bidra till en 

minskad investeringsvilja för fastighetsägarna. Trots att en fastighetsägare kan sätta 

en egen, högre hyra än vad bruksvärdessystemet medger finns alltid risken att den 

hyran prövas av hyresnämnden och därmed sänks, vilket skulle kunna leda till att 

fastighetsägaren lider en ekonomisk förlust. 

Hur stor osäkerheten gällande investeringar i nyproduktionen av hyresrättsbostäder 

är, och vad den faktiskt har för påverkan på nyproduktionen, har under arbetet med 

denna studie varit svår att avgöra. Bara det faktum att det verkar finnas en osäkerhet 

hos fastighetsägarna kan anses tala för att bruksvärdessystemet har en påverkan på 

investeringsviljan. Ett exempel som argumenterar för detta skulle kunna vara att det 

fram till år 2017, när kreditrestriktionerna infördes och bostadsmarknaden stannade 

av, producerades fler bostadsrätter än hyresrätter i bland annat Uppsala, eftersom 

det ansågs vara en säkrare investering för fastighetsägarna.  

5.1.5 Alternativ till bruksvärdessystemet  

Detta avsnitt avser föra en diskussion kopplad till resultatet av studiens tredje 

frågeställning, gällande vilka tänkbara alternativa hyressättningssystem och övriga 

åtgärder som skulle kunna öka investeringsviljan för nyproduktionen av 

hyresrättsbostäder. 

Av studiens resultat framgår både för- och nackdelar med en förändring av 

hyressättningssystemet. Bland fördelarna lyfts exempelvis möjligheten till en mer 

blandad bebyggelse fram, vilket skulle kunna minska segregationen, och att 

hyresnivåerna i olika områden skulle bli mer marknadsanpassade. Det som däremot 

lyfts fram som den största nackdelen med en förändring från bruksvärdessystemet 

till en friare hyressättning är risken att många hyresgäster skulle drabbas av kraftiga 

hyreshöjningar och att besittningsskyddet skulle kunna äventyras.  

Det har även med tydlighet framgått att det inte enbart räcker med att förändra 

hyressättningssystemet för att kunna lösa problemen på dagens bostadsmarknad, 

även om det finns de som talar för att det skulle vara hjälpsamt. Det är tänkbart att 

en friare hyressättning skulle kunna möjliggöra en större nyproduktion av 
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hyresrättsbostäder, men det är inte likställt med att bostadsbehovet eller 

bostadsbristen tillgodoses. Det har argumenterats för att det behövs fler åtgärder, i 

synnerhet från statligt håll, för att de ekonomiskt svagare grupperna i samhället ska 

kunna få bostäder.  

De slutsatser som kan dras av resultatet i studien är att det verkar behövas insatser 

och förändringar på många håll för att få till en långsiktig och hållbar lösning på 

bostadsbristen. Huruvida bruksvärdessystemet ska reformeras eller inte råder det 

delade meningar om, men det verkar åtminstone råda konsensus kring att det inte 

räcker med bara en reform av hyressättningssystemet. Det är fler åtgärder som 

behöver vidtas, bland annat på bostadsmarknaden, som exempelvis i form av 

ändrade skatteregler, och förändrade strukturer hos kommunerna och i 

planprocesserna som gör det enklare och billigare att bygga bostäder.  

Vidare har det under studiens gång återkommande framhållits att en av de viktigaste 

förändringsåtgärderna är att det behövs ett större ansvarstagande från statens sida.  

Hyresrättsbostäder i Ulleråker i Uppsala (foto: E. Gelotte, 2019). 
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5.2 Diskussion om metodval  

5.2.1 Tidigare forskning  

Ett antal vetenskapligt granskade artiklar har studerats för att finna information om 

vad tidigare studier av ämnet har resulterat i. Det har dock visat sig vara 

problematiskt att hitta artiklar kopplade till tidigare genomförd forskning inom detta 

ämne i allmänhet och nyare sådana artiklar i synnerhet. Däremot finns bland annat 

ett flertal andra forskningsstudier, myndighetsrapporter och annan utgiven litteratur 

som ingående behandlar bruksvärdessystemet och som har ansetts vara relevanta och 

trovärdiga källor under arbetet med denna studie.  

Till följd av svårigheterna med att hitta relevanta vetenskapligt granskade artiklar har 

det även varit svårt att kunna föra en utförlig diskussion kring och göra en jämförelse 

mellan denna studies resultat och resultaten av tidigare forskning.  

5.2.2 Intervjuer  

En övervägande del av denna studies resultat bygger på intervjusvar. En av de 

främsta felkällorna och svårigheterna rörande denna metod anses vara problematiken 

gällande att få tag i tillräckligt många intervjuobjekt, så att svaren blir 

representativa. Utfallet i denna studie blev sådant att varken Uppsala kommun, Sh 

bygg eller Skanska valde att ge återkoppling till några av intervjuförfrågningarna, 

varför intervjuer med dessa aktörer inte kunde genomföras. Inte heller kunde någon 

av de tillfrågade på Boverket eller Institutet för bostads- och urbanforskning vid 

Uppsala Universitet ställa upp på intervjuer.  

För att försöka undvika denna problematik och öka förutsättningarna för att kunna 

boka så många intervjuer som möjligt började sökandet efter lämpliga intervjuobjekt 

redan i januari 2019, cirka fyra månader före startdatumet för studien. Trots detta 

var det svårt att få tag på villiga och lämpliga intervjuobjekt och i vissa fall gavs ingen 

återkoppling alls. Även under studiens gång kontaktades nya tänkbara 

intervjuobjekt, men utan något positivt resultat.  

De främsta felkällorna när det kommer till materialet som inhämtats genom 

intervjuerna är att det förekommer en risk att intervjuaren missförstår eller inte 

hinner anteckna allt som intervjuobjekten förmedlat. Det finns även en risk att 

frågorna i intervjuerna var utformade på ett sådant sätt att de oavsiktligt påverkade 

svaren som de intervjuade gav.  

Vidare är ämnet kring hyressättningssystemet komplext och nära sammankopplat till 

andra specifika ämnesområden, exempelvis rörande marknadsekonomiska 

mekanismer eller politiska skeenden. Detta riskerar att göra det svårt för någon som 

inte är insatt i eller saknar kunskap om dessa ämnen att förstå helheten, vilket 
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ytterligare kan leda till missförstånd när det kommer till att förstå och redovisa 

intervjusvaren. 

Det visade sig även vara svårt att i önskvärd grad hitta information om Uppsala. 

Främst eftersom det inte gavs någon möjlighet till några intervjuer med 

representanter från varken Uppsala kommun eller från fler byggherrar eller 

fastighetsägare som är verksamma i Uppsala.  

Under de intervjuer som hölls gavs inte heller tillräckligt många specifika svar om 

Uppsala, vilket hade förväntats vid studiens uppstart. Det hade varit önskvärt med 

fler sådana specifika svar för att kunna skapa en bättre bild av hur 

bruksvärdessystemet har påverkat läget på hyresmarknaden i Uppsala och för att 

kunna besvara frågeställningarna på ett mer ingående sätt. De svar som däremot 

framkom under de genomförda intervjuerna, och i den information som i övrigt 

ligger till grund för resultatet, har dock varit generella för hela landet och anses 

således även beröra Uppsala. 

5.2.3 Inhämtad statistik  

Uppgifterna i SCB:s databas kommer enligt K. Nygren (personlig kommunikation, 

2019-05-06), som arbetar med statistik på Uppsala kommun, från 

Lägenhetsregistret som förs av Lantmäteriet. Lägenhetsregistret startades år 2010 

och har enligt K. Nygren (personlig kommunikation, 2019-05-06) fram till år 2013 

varit av förhållandevis låg kvalitet, varför statistik före år 2013 inte har inhämtats. K. 

Nygren (personlig kommunikation, 2019-05-06) berättade även att 

Lägenhetsregistret ständigt uppdateras, vilket medför att kvaliteten på registrets 

siffror kan variera beroende på vilket års statistik som studeras.  

Trots det faktum att lägenhetsregistret är nytt och har varierande kvalitet, och 

därmed bidrar till en osäkerhet gällande de redovisade siffrorna, anses statistiken 

ändå kunna ge en överblick av läget i Uppsala gällande exempelvis produktionstakt 

och fördelning mellan upplåtelseformerna i beståndet under de närmaste åren. 
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6 Slutsats 

Av studien framgår att det är svårt att ge några entydiga svar på frågeställningarna. 

Det som i studiens resultat talar för att bruksvärdessystemet har haft en påverkan på 

hyresrättsbeståndet i Uppsala, och som kan kopplas till den första frågeställningen, 

är till exempel ombildningen av en stor del av hyresrättsbeståndet i samband med 

avregleringen av bostadsrättsmarknaden år 1968. Det har lett till att många 

hyresrättsbostäder har ombildats till bostadsrätter och därmed försvunnit från 

hyresmarknaden.  

Till den andra frågeställningen, gällande hur byggherrars och fastighetsägares 

investeringsvilja ser ut, kan paralleller dras till att bruksvärdessystemet verkar skapa 

en osäkerhet och en ovilja att investera i byggprojekt i Uppsala om inte en egen hyra 

kan sättas.  

Till den tredje och sista frågeställningen, rörande vilka tänkbara alternativ eller 

övriga åtgärder som finns till bruksvärdessystemet, går meningarna isär. Det är svårt 

att dra några slutsatser kring huruvida bruksvärdessystemet ska finnas kvar, 

förändras eller bytas ut helt och hur dessa eventuella åtgärder i så fall ska 

genomföras. Det finns mycket som talar för att förändra eller byta ut 

bruksvärdessystemet, exempelvis att det skulle kunna öka möjligheterna och 

investeringsviljan för fastighetsägare och byggherrar att producera 

hyresrättsbostäder i större utsträckning. Det som talar för att behålla 

bruksvärdessystemet är dock att det exempelvis utgör en viktig komponent i 

besittningsskyddet för hyresgästen.  

Det som däremot framkommer med större tydlighet är att det inte räcker med att 

enbart förändra det svenska hyressättningssystemet för att lösa problemen med 

bostadsbrist, utan att det krävs åtgärder och förändringar på hela bostadsmarknaden 

och även inom den bostadspolitik som förs. Resultatet i denna studie pekar på att en 

stor del av lösningen kring bostadsbristen bör komma från en annorlunda 

ansvarsfördelning gällande bostadsinvesteringar, där staten behöver ta ett större 

ansvar. 
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7 Hållbarhet och etik 

Studien anses kunna ge ett bidrag till United Nations första, åttonde och elfte globala 

klimatmål (United Nations, u.å.). Målen handlar om att utrota fattigdom, skapa 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt att skapa hållbara städer och 

samhällen (United Nations, u.å.).  

Under arbetet med studien behöver även de etiska aspekter rörande integritet, 

sekretess, personuppgiftsbehandling vid intervjuer och uppgiftsinsamling beaktas. 

Samtliga av de intervjuade har tillfrågats om och samtyckt till att deras intervjusvar 

publiceras i denna studie. Eftersom intervjufrågorna inte rör några uppgifter av 

känslig karaktär anses inga ytterligare åtgärder behöva vidtas i beaktandet av de 

etiska aspekterna. 
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A1 

Bilaga A - Intervjufrågor 

1. Vilken är din yrkesroll? 

2. Hur ser du på den svenska bostadsmarknaden i nuläget?  

3. Vad finns det för problem på bostadsmarknaden i nuläget?  

4. Hur ser du på antalet hyresbostäder i Uppsala/svenska storstäder?  

5. Länsstyrelsen i Uppsala Län anser att bostadsbrist förekommer i Uppsala, enligt 

sin analys från 2018. Hur skulle bostadsbristen kunna botas?  

6. Hur ser du på produktionen av nya hyresbostäder i Uppsala/svenska storstäder 

fram till idag från det att bruksvärdessystemet började användas?  

7.  

a) Hur ser du på hyressättningssystemet, dvs bruksvärdessystemet?  

b) Anser du att bruksvärdessystemet har någon påverkan på nyproduktionen av 

hyresbostäder?  

c) Om ja, hur påverkar bruksvärdessystemet nyproduktion av hyresbostäder?  

d) Om nej, vad är det som påverkar nyproduktionen av hyresbostäder? 

8.  

a) Behöver hyressättningssystemet förändras?  

b) Om ja, på vilket sätt?  

c) Om nej, vad är det som talar för att det ska behållas?  

9. Finns det andra sätt att öka antalet hyresbostäder än att ändra 

hyressättningslagstiftningen? I så fall, vad skulle det kunna vara? 

10. Jag har fått uppfattningen att byggherrar och fastighetsägare under senare tid 

hellre har valt att investera i att producera nya bostadsrätter istället för hyresrätter 

när nya bostäder ska byggas.  

a) Hur ser du på det?  

b) Om min uppfattning i denna fråga delas: varför tror du att byggherrar hellre 

bygger bostadsrätter än hyresrätter?  

11. Vad kan göras för att fler hyresrätter ska byggas?  

12. Systematisk hyressättning/Stockholmshyra har börjat införas på flera orter som 

ett alternativ till bruksvärdessystemet.  

a) Vad kan systematisk hyressättning ha för effekter på bostadsmarknaden? 

b) Leder systematisk hyressättning till att fler hyresrätter produceras? 

13. Vad anser du om 73-punktsprogrammet när det gäller hyressättning? 
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Bilaga B – Utdrag ur Statistikdatabasen 

Nedan följer ett utdrag från Statistikdatabasen. Källhänvisning finns längst ned i 

bilagan.   
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Fotnoter 

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del 

användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus 

definieras således som lägenheter. 

Skillnaden i bostadsbeståndet mellan två år utgörs inte enbart av nyproduktion av 

bostäder. Bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i 

lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för 

ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både 

nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort bortfall i registret, 

registreras löpande. Därutöver sker rättningar och kompletteringar av tidigare 

felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet förändras, t.ex. 

genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss eftersläpning i 

registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året. 

Upplåtelseform 

Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende 

förfogar över lägenheterna. 

Hustyp 

Småhus 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus 

(exklusive fritidshus). 

Flerbostadshus 

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter 

inklusive loftgångshus. 

Övriga hus 

Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål 

men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion. 

Specialbostäder 

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och 

övriga specialbostäder. 

Upplåtelseform 

Hyresrätt 

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, 

dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus och övriga 

hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra 

ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. 



 

 
B3 

Bostadsrätt 

Bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller 

bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan 

bostadsrättslagen introducerades 1930). 

 

Källhänvisning: 

Statistiska Centralbyrån. (u.å. a). Antal lägenheter efter region, hustyp och upplåtelseform 

(inklusive specialbostäder). År 2013 - 2018. Hämtad 2019-05-06, från: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/B

O0104T04/?rxid=03cc06b3-a0ea-42fd-a6c7-ce1d1c33a5b5 

Sökväg:  

 Region: Välj ”Kommun” och ”0380 Uppsala”.  

 Hustyp: Välj ”småhus”, ”flerbostadshus”, ”övriga hus” och ”specialbostäder”.  

 Upplåtelseform: Välj ”hyresrätt” och ”bostadsrätt”. 

 År: Välj 2013 – 2018.  
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Bilaga C – Utdrag ur Statistikdatabasen 

Nedan följer ett utdrag från Statistikdatabasen. Källhänvisning finns längst ned i 

bilagan.   

 

 

 

 

Källhänvisning: 

Statistiska Centralbyrån. (u.å. b). Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, 

hustyp och upplåtelseform. År 1991 - 2018. Hämtad 2019-05-06, från: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__

BO0101A/LghReHtypUfAr/?rxid=03cc06b3-a0ea-42fd-a6c7-ce1d1c33a5b5 

Sökväg:  

 Region: Välj ”Kommun” och ”0380 Uppsala”.  

 Hustyp: Välj ”småhus” och ”flerbostadshus”.  

 Upplåtelseform: Välj ”hyresrätt” och ”bostadsrätt”. 

 År: Välj 2013 – 2017.  
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