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ABSTRACT 
 
Titel: Rätt Hyra – en systematisk hyressättningsmetod i Norrköping  
 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi    
 
Författare: Mimmi Gade 
 
Handledare: Tommy Gerdemark  
 
Datum: 2011-01 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om systematiska hyressättningsmetoder 
och prissättningsmetoder i allmänhet. Utgångspunkten tas i metoden ”Rätt Hyra” i 
Norrköping och dess implementering och uppbyggnad.  
 
Metod: Uppsatsen tar en kvalitativ utgångspunkt. Genom personliga intervjuer samt 
praxis och regelverk presenterar jag en bild av dagens hyresmarknad. Jag har valt att 
arbeta med teori som rör dagens hyressättningsmetod, fastighetsförvaltning samt generell 
prissättning och marknadsföring. Empirin i form av intervjuer redovisar jag i löpande text 
som sedan flätas ihop med teorin i det avslutande analysavsnittet.  
 
Resultat och slutsats: Resultaten av min uppsats visar på hur väl ”Rätt Hyra” fungerar i 
Norrköping och att metoden lätt skulle kunna transfereras till andra områden. Uppsatsen 
visar även att framtiden kräver andra mer rättvisa hyressättningsmetoder än vad som 
hittills har använts.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Jag finner två punkter särskilt intressanta att undersöka 
närmare. Det är först och främst arbetet med att utöka ”Rätt Hyra” eller annan systematisk 
hyressättning till andra orter. Det andra är att undersöka hur de lagändringar per den 1 
januari 2011 påverkar hyressättning genom systematiserad hyra och då i synnerhet ”Rätt 
Hyra”.  
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till förståelse för att det finns och bör finnas olika 
metoder och värden för prissättning av en hyresrätt. Men allra främst till förståelse kring 
prissättning av tjänster på en reglerad marknad såsom hyresmarknaden. 
 
Nyckelord: Hyresrätt, hyressättning, systematisk hyressättning, ”Rätt Hyra” 
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ABSTRACT 
 
Title: “Right rent” – a systematic rent setting method in Norrköping   
 
Level: Final thesis for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Mimmi Gade 
 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 2011-01 
 
Aim: The aim of the thesis is to enhance the knowledge of systematic rents and price 
setting processes in general. The point of departure is taken in the method ”Right Rent” in 
Norrköping and its implementation and construction.  
 
Method: The issue will be answered through qualitative analysis. Through personal 
intervjues and customs and regulations I have worked out a picture of the rental market of 
today. I have choose to work with theories concerning rent setting methods, real estate 
management and also general pricing and competitive positioning. The empiricism in 
form of interviews will be concluded throughout running text which later on is coming 
together with the theory in the final analysis chapter.  
 
Result and conclusion: The result of my theses is showing how well ”Right Rent” is 
working in Norrköping and that the method easily could be transformed to other areas. It 
also shows that the future demands another more fair rents method then what have been 
used so far.  
 
Contribution for future research: I find two items of particularly interest for further 
research. First and foremost is the working progress of expanding ”Right Rent” or any 
other systematic rents method to other areas.  Second I find it very interesting to follow 
the effects after the legislative changes due to 1th january 2011, on both systematic rent 
setting methods and in particular ”Right Rent”.  

 
Contribution of the thesis: I hope my thesis contributes to an understanding of different 
pricing methods of a tenancy today, but also to an understanding about how to set a price 
on different services on a regulated market such as the rental market.  
 
Key words: Tenancy, rent, systematic rent, regulated market, Right Rent (Rätt Hyra) 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet skall ge läsaren en förståelse för studien och en medvetenhet om vilka 
delar som kommer att behandlas genom hela arbetet. Här presenteras ämnesval och 
bakgrund till detta, uppsatt problemformulering samt syfte med studien.  
 
1.1 Bakgrund   
I Sverige bor idag ca 2 miljoner svenskar i hyresrätter som finns öppna för allmänheten, dvs. 
vissa boenden är borträknade t.ex. seniorboende och studentlägenheter1. 2006 stod de svenska 
hushållens boendekostnader för 27 % av deras totala utgifter varje månad2. Över 90 % av 
dessa hyresgästers hyra baseras på en förhandling gjord mellan det kommunala allmännyttiga 
fastighetsbolaget och Hyresgästföreningen. Hyresvärden har då genom ett avtal ingått en 
överenskommelse med hyresgästföreningen om att följa dessa kollektiva förhandlingar. 
Resterande följer inte en såkallad kollektiv förhandling med stöd av en förhandlingsordning 
utan det sköts av hyresvärden själv mot den enskilda hyresgästen.3 
 
I hyresförhandlingslagen (1978:304) beskrivs de grundläggande reglerna för de kollektiva 
förhandlingarna. Däri regleras t.ex. förhandlingsordningen och resultaten av ett avtal om 
förhandlingsordning. Hyresförhandlingslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och 
hyresgästorganisation. Lagen kompletteras sedan av avtalet om förhandlingsordningen. Den 
förhandlingsöverenskommelsen som hyresgästföreningen och hyresvärden kommer fram till 
blir bindande genom den förhandlingsklausulen som finns i de flesta hyresavtal.4 När en 
hyresvärd innehar ett avtal om förhandlingsordning är denne skyldig att förhandla om 
hyreshöjningar enligt hyresförhandlingslagen. Som bakgrund för den förhandlingen är det 
brukligt att ta fram en såkallad hyreskalkyl. Den är i grund och botten en priskalkyl som visar 
vilka hyresintäkter som behövs för att täcka förvaltningskostnaderna för det bestånd som 
kalkylen omfattar. Beståndet kan självklart inneha skillnader i priset mellan de olika delarna, 
men kalkylen syftar alltså till att visa den totala hyrans storlek.5  
 
Hyran sätts i Sverige idag6 med grund av bruksvärdet på lägenheten, detta system togs i bruk 
år 1968 men har genomgått översyn 1974, 1984, 1993 och senast 2006. Lika lägenheter ska 
enligt det här systemet ha lika hyra, detta för att trygga hyresgästernas besittningsskydd 
genom en jämförelseprövning lägenheter emellan.7 För att förhindra att marknadshyror tas ut 
har man alltså tagit fram den här regleringen av hyrorna där bruksvärdet fungerar som en 
spärr mot oskäliga hyror. Detta brukar kallas för en skyddslagstiftning, där objektet man 
skyddar är individen, mot att en hyresvärd kan ta ut den hyra som högst betalande erbjuder för 
en lägenhet. Detta medför även att i områden där bostadsbrist råder finns det lägenheter som 
alla har råd med och som inte bara är de rikas alternativ.8 Själva bruksvärdet tas fram genom 
en värdering av lägenhetens beskaffenhet såsom storlek, standard, läge, service i närheten, 
allmänna kommunikationer och grönområden. I praktiken innebär det alltså en reglering av de 
privatägda fastighetsbolagens hyror genom en jämförelse med likvärdiga lägenheter i de 
                                                
1 www.hyresgastforeningen.se/.../0032_Antal_hyreslagenheter.pdf 2010-10-10 12:14 
2 http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Boendeekonomi/ 2010-10-10 20:18 
3 www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Sidor/default.aspx 2010-10-02 16:32 
4 www.sabo.se/kunskapsomraden/hyror/forhandlingssys/Sidor/default.aspx 2010-10-02 17:16 
5 www.sabo.se/kunskapsomraden/hyror/hyreskalkylering/Sidor/default.aspx 2010-10-02 17:29   
6 T.o.m. 20110101 då ny hyreslag träder ikraft 
7 www.sabo.se/kunskapsomraden/hyror/forhandlingssys/Sidor/Bruksvarde.aspx 2010-10-02 17:21 
8 http://lawline.se/answers/7809 2010-10-10 12:27 
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allmännyttiga fastighetsbolagens innehav.9 Detta har sedan några år tillbaka ifrågasatts av de 
privata hyresvärdarna och det är delvis deras arbete med detta jag skall undersöka i den här 
uppsatsen. Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO kom 2001 överens om att 
hyresrätten i Sverige måste utvecklas och anpassas till att tillmötesgå hyresgästernas 
efterfrågan. Sedan de nya tilläggen till hyreslagen kom till stånd 2006 har de privata 
hyresvärdarna fått större utrymme för egna hyressättningsmetoder inom givna ramar. Överlag 
skall det nya systemet vara mer affärsmässigt där den största förändring som skett först och 
främst är att det har getts möjlighet för att utveckla ett nytt poängsystem som hyras sedan 
baseras på. Det har dock begränsats så till vida att befintliga hyresgästers hyra inte kan 
chockhöjas utan att de måste ges möjlighet att antingen byta boende eller anpassa sin 
ekonomi. Målet med det nya systemet är att det skall framstå som rättvist, både i en 
jämförelse mellan lägenheters geografiska läge och inre egenskaper. Dock kommer 
hyresförhandlingsförfarandet inte att genomgå någon förändring.10 I en undersökning som 
Fastighetsägarna lät Sifo göra 2006 visade det sig att 9 av 10 svenskar anser att hyresrätten är 
viktig på bostadsmarknaden, men att det är fel att kommunen gynnar sitt eget bolag samt att 
allmännyttan skall vara normsättande av hyran. År 2006 var även året då Fastighetsägarna 
lämnade in en anmälan mot kommunernas monetära bidrag till de kommunala 
fastighetsbolagen till EU-kommissionen. Denna anmälan är nu återtagen efter den nya lagens 
tillkomst.11 
 
I dagsläget har 57 kommuner12 valt att anta någon form av det nya hyressättningsarbetet bl.a. 
Malmö som var något av en banbrytande kommun men även t.ex. Västerås och Piteå. De har 
alla olika namn på sitt arbetssätt och är anpassade efter sitt område och de förhållanden man 
valt att ta hänsyn till. I arbetet med det nya systemet strävar parterna efter att komma fram till 
en värdering av varje enskild lägenhet som skall vara så rättvis som möjligt efter de 
förutsättningar som finns. Det borde göra att hyresgästen upplever sin hyra som mer förståelig 
när den själv kan se vad som påverkar prislappen. Jag har valt Norrköpings kommun som 
objekt för min uppsats då de kommit, i relation till många andra kommuner, långt i sitt arbete 
samt har en väl utarbetad strategi för hela implementeringen. De är även ett intressant 
exempel då Norrköpings kommun historiskt sett länge varit styrd av den röd/gröna sidan 
politiskt. Att man då väljer att arbeta fram en metod som denna har kritiserats för att vara en 
rörelse mot marknadshyressättning. Därför anser jag detta vara mycket intressant att man rör 
sig i den här riktningen. Norrköpings bostadsmarknad ger även ett intressant underlag då det 
är en marknad utan bostadsbrist. 
 
Jag har även valt att fokusera på det kommunalt ägda Hyresbostäder som i Norrköping tjänar 
som allmännyttan samt de två privatägda hyresvärdarna Fastighets AB L E Lundberg och 
Henry Ståhl Fastigheter Ab13 vilka har valt att samarbeta för att arbeta fram en ” Rätt Hyra”-
hyressättning som man har valt att använda för sitt innehav. Dessa aktörer finner jag 
intressanta då de har en signifikant del av den privata hyresmarknaden i Norrköping samt har 
kommit en del in i processen. Jag har valt detta område då jag själv kommer från Norrköping 
och är väl förtrogen med både hyresmarknaden samt dessa aktörer. Detta anser jag gör det 
lättare för mig att se de mönster och förstå de händelser som det nya arbetssättet för med sig 
och som jag eftersträvar att belysa i uppsatsen.    
 

                                                
9 http://www.hus.se/forum/t248.html 2010-11-28 12:23 
10 SOU 2004:91 s 191 
11 http://www.fastighetstidningen.se/nyhetsarkiv/2006/mars/s_67_61_2_1_21_1 2010-11-28 12:15 
12 http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/17/1/?item=art_art-s1/754 2010-11-28 12: 34 
13 Nedan kallade Lundbergs och Ståhls  
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1.2 Problemformulering 
Sedan hyresvärdarna börjat ifrågasätta bruksvärdessystemet har ett antal olika 
hyressättningsmetoder med systematisk hyressättning arbetats fram. Jag finner det intressant 
att titta närmare på arbetet som pågår i Norrköping. Det jag skall gå in djupare på är hur 
denna metod är uppbyggda rent praktiskt samt hur den fungerar i verkligheten dvs. hur de har 
implementerat den samt resultaten av detta.  
  
Huvudfrågan blir följaktligen: 
 
Hur fungerar den nya hyressättningsmetoden ”Rätt Hyra” i teorin och praktiken?   
 
Jag kommer även att använda mig av nedanstående delfrågor för att konkretisera 
resonemanget av huvudfrågan. 
 

• Hur är denna metod uppbyggd? 
• Hur har implementeringen gått till? 
• Vad har utfallet av den nya metoden blivit för hyresvärden? 
• Hur skiljer sig ”Rätt Hyra” från Malmömetoden? 
 
 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om systematiska hyressättningsmetoder med 
särskilt fokus på ”Rätt Hyra” i Norrköping. Särskilt fokus ligger på implementeringen av 
metoden samt hur den är uppbyggd. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet redovisar jag min förförståelse för ämnet samt beskriver det empiriska 
arbetet av studien samt vald metod.  
 
2.1 Förförståelse 
Inom forskningen finns det många olika synvinklar på hur insamling och analys av data skall 
ske. Man kan kort säga att det finns två stora grupperingar, det ena är fenomenologin och det 
andra är positivismen. De har båda sina för – och nackdelar för forskaren och dennes arbete 
samt är både uppskattade och kritiserade.     
 
Det ena paraplybegreppet som tagits fram kallas för fenomenologi där hermeneutiken 
kommer som ett underbegrepp. Jag har valt att följa hermeneutiken som till en större del 
stöttas av filosofiska aspekter och den ursprungliga idén utvecklad av Edmund Husserl. 
Tillsammans med andra historiska filosofer och deras filosofier kokar detta ned i ett 
gemensamt intresse, nämligen att undersöka den mänskliga erfarenhetens essens. Jag som 
forskare måste alltså i mina studier vara medveten om att jag är färgad av mina erfarenheter 
sedan tidigare. För att samtidigt försöka ställa mig som en främling som för första gången ser 
och upplever en händelse och ser ett resultat. Jag ska alltså försöka hålla mig neutral till det 
mått det går till det jag upptäcker. Men som hermeneutiken är uppbyggd är denna 
subjektivitet respekterad om man som forskare är öppen med att man är medveten att 
resultaten antagligen kan och kommer att visa sig annorlunda om studien görs om vid senare 
tillfälle. Men att jag samtidigt i största mån arbetar mot att den egna personen kommer i 
vägen för resultaten. Kort sagt kan man säga att den här metoden är mer subjektivt uppbyggd 
än positivismen. Det här synsättet är också mycket lämplig för småskaliga forskningsprojekt 
där författaren har små medel för insamling och analys av data. Den lämpar sig även väl inom 
samhällsforskningen där insamlingen av data genomförs på tex sjukhus eller kontor där 
forskaren själv är den huvudsakliga resursen och man inte har tillgång till sofistikerad och dyr 
utrustning.14  
 
Positivismen är hermeneutikens motsats och baseras till större grad av den naturvetenskapliga 
världen där det bara finns en och endast en verklighet. En positivistisk forskare baserar ofta 
sina resultat på vetenskapliga fakta och anser att ett resultat endast är gott nog om det kan 
göras om med samma utkomst av vem som helst och även under andra omständigheter. Den 
här infallsvinkeln är ofta den som anses vara mest vetenskaplig grundad och minst ifrågasatt 
då den ses som mer objektiv.15  
 
I mitt arbete med den här uppsatsen vill jag göra klart att även mina egna personliga 
erfarenheter, normer och uppfattningar kommer att spela en roll. Då jag har valt att arbeta 
med bakgrund ur ett kvalitativt perspektiv är risken för subjektivitet stor då jag som författare 
beskriver och analyserar de svar jag får från respondenterna ur min synvinkel. Jag har i största 
mån försökt att ta hänsyn till detta och tolka resultaten neutralt och objektivt, men jag anser 
alltså ändå hermeneutiken vara den bäst lämpade infallsvinkeln för min studie. Jag har valt 
detta sätt då jag anser det vara en bättre utgångspunkt än positivismen. Detta då jag inte anser 
att jag kan få fram de resultat jag eftersträvar genom en kvantitativ undersökning som till stor 
del vilar på kalla fakta. Jag tror också att även om en sådan undersökning skulle göras om 
efter en viss tid så skulle ändå skillnader i resultatet uppstå då som så ofta är fallet med 
samhällsvetenskapliga studier.   
                                                
14 Denscombe M., 2009 s. 109-121 
15 Ibid s. 422 
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2.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskning 
I min studie har jag som ovan nämnt valt att använda mig av först och främst kvalitativ 
forskning då jag har för avsikt att förstå ett nytt arbetssätt samt dess implementering i 
hyresbeståndet. Detta baseras på min problemformulering och syfte med uppsatsen vilket bör 
vara avgörande för val av metod. Inom den kvalitativa forskningen används bland annat 
öppna och enkla frågor som sedan ofta får innehållsrika svar som tolkas av författaren för att 
se ett mönster och en förklaring till ett problem. 16 
 
2.3 Insamling av data 
Då min studie först och främst är baserad på empiri och information jag hämtat ur intervjuer 
fokuseras därav min uppsats kring primärdata. Detta är information som samlats in av 
författaren för dennes eget bruk. Sekundärdata å sin sida är information som hämtas ur redan 
existerande forskningsmaterial bl.a. facklitteratur samt vetenskapliga artiklar. Dessa data har 
då samlats in av någon annan författare för dennes ändamål som jag sedan återanvänder. 
Dessa två skall sedan kombineras med hänseende till den tid, kostnad samt kvalitet som 
efterfrågas på studien.  
 
2.3.1 Primärdata 
I min ansats till uppsatsarbetet var min intention att få många olika synvinklar på detta arbete 
och framtagandet därav. Grundtanken var att intervjua flera olika personer på ledande 
positioner från de aktörer som är berörda av det nya arbetssättet. De vinklar jag valt att visa är 
dels den från de agerande aktörerna dvs. projektledare och informationschef hos de 
hyresvärdar som medverkar. Detta är de två privatägda fastighetsbolagen Lundbergs, Ståhls 
samt Hyresbostäder för allmännyttan. Dessa intervjuer utfördes ansikte mot ansikte på plats i 
Norrköping under december 2010. Mina frågor ställdes efter en frågemall med stödfrågor. 
Frågorna var av en öppen karaktär vilket lämnade stor möjlighet för respondenten att vinkla 
svaren efter dennes erfarenheter.   
 
 
Jag vill även visa hur andra aktörer ser på saken och har därför valt att intervjua en företrädare 
från branschsammanslutning Fastighetsägarna för att visa fram deras position och 
ställningstagande för denna metod. Jag har även valt att intervjua en företrädare från 
kommunledningen i form av en kommunpolitiker som varit medverkande i denna process, 
detta för att ett sådant här omvälvande arbetssätt till stor del är en politisk fråga av många 
olika aspekter. Dessa två intervjuer har jag fått utföra per telefon då möjlighet till ett möte inte 
funnits pga. tidsbrist med tanke på resan. Även dessa frågor svar av en öppen karaktär då de 
lämnar mer utrymme för respondenten att berätta fritt. Resultatet brukar då vara mer 
utlämnande än vid slutna frågor.  
 
För att lyfta fram hyresgästens åsikt har jag valt att vända mig till Hyresgästföreningen som är 
det organ som har till syfte att representera sina medlemmar vilka är hyresgäster. Jag har valt 
att vända mig till dem som medlemsorgan då jag anser att det skulle kosta för mycket sett 
både till tid, energi och pengar för att få en djupgående och tillförlitlig enkätundersökning 
bland de enskilda hyresgästerna gjord. Sägas bör att då jag endast intervjuat en företrädare för 
Hyresgästföreningen så kanske inte deras åsikt helt stämmer överlag med vad varje enskild 
hyresgäst just inom de aktuella hyresbestånden anser om den här förändringen. Detta är dock 
en förlust jag måste beakta och ta hänsyn till vid analysen men dock acceptera för att kunna 

                                                
16 Trost J., 2005 s. 7  
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gå vidare i min forskning. Hyresgästföreningens representant träffade jag för en intervju 
under december 2010 i Norrköping.  
 
Urvalet av dessa respondenter anser jag utgöra ett heterogent urval inom en homogen grupp 
där de kvalitativa studierna förhåller sig till att hellre visa mångfald än likriktighet i mängden. 
Det en kvalitativ studie vill visa upp är att ett visst mönster gör gällande.17 Jag har valt att 
intervjua sex personer då jag anser att ett för stort antal respondenter skulle ge ett alltför stort 
material att arbeta med, utan jag väljer hellre ett färre antal med god kvalitet och att kunna 
utföra en god analys av det.18  
 
Då jag inte bor i Norrköping hade jag förberett mig på att det kunde blir svårt att arrangera 
intervjuerna på plats och att det kunde bli så att en eller flera fick genomföras via telefon. 
Intervjuerna med Fastighetsägarnas Eva Nordgren och Kommunalråd Mattias Stenberg var de 
som fick utföras telefonledes. Jag har dock valt att hålla en låg grad av standardisering i mina 
intervjuer. Detta eftersom jag anser att bäst resultat framgår om den intervjuade känner sig 
ohämmad att berätta fritt och att följa upp med följdfrågor och sedan leda intervjun med nya 
frågor.19 Intervjuer som sker på plats ansikte mot ansikte är i avseenden av kvalitet, 
detaljrikedom samt i avgörandet om hur riktig den information som ges är mer 
tillfredsställande. Dock tar denna metod längre tid och är mer krävande av forskaren. 
Telefonintervjuer är å sin sida lättare att applicera då det går att genomföra dem utan att 
behöva resa långa sträckor till respondenten samt är mer tidseffektiva. Detta var tidigare ett 
icke accepterat sätt att arbeta då man ansåg det ge ett felaktigt resultat, men idag är det ett 
accepterat tillvägagångssätt då man inte anser att människan längre är oärlig via 
telefonintervjuer samt att man har förstått de positiva resultaten av att kunna nå en bredare 
grupp av respondenter samt att tekniken har gjort det mer tillgängligt.20 Det bör dock tilläggas 
att vid telefonintervjuer blir graden av strukturering varierande mellan de olika intervjuerna, 
medan graden av standardisering blir hög då mer djupgående frågor blir svåra att ställa och 
följa upp under ett telefonsamtal21. 
 
I analysavsnittet har jag försökt väva samman de empiriska resultaten med de teoretiska 
utgångspunkterna. Där framför jag mina åsikter om arbetet med ”Rätt Hyra” samt de mer 
filosofiska aspekterna av hyresrätten som sådan. Jag har valt att diskutera de svårigheter jag 
ser med arbetet samt även att ifrågasätta den brist på svårigheter som framförts. Detta kokar 
sedan ned till den slutsatsen och sedan till förslag för fortsatt forskning som jag anser att min 
uppsats kan bidra med.  
 
 
2.3.2 Sekundärdata 
Då jag inte funnit någon facklitteratur skriven kring min empiriska undersökning om den nya 
hyressättningsmetoden har jag till mångt och mycket fått utgå från utredningar kring 
arbetssättet samt informationsmaterial. Jag har även valt att arbeta med den litteratur som 
finns i periferin av ämnet såsom t.ex. fastighetsförvaltning, prissättning samt konkurrens 
positionering. Jag har även valt att ta med en del där jag kortfattat presenterar lagstiftningen 
kring ämnet. Detta då det tidigare inte varit aktuellt att ifrågasätta bruksvärdesystemet har 
man nu alltså hittat ett sätt att arbeta som inte är baserat på samma värdegrund. Jag har även 

                                                
17 Trost J.,  2005 s. 117 
18 Ibid s. 123  
19 Ibid s. 19  
20 Denscombe M., 2009 s. 29  
21 Trost J., 2005 s. 22  
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använt stora delar av mina sekundärdata för beskrivningen av det tidigare sättet att arbeta dvs. 
genom bruksvärdessystemet. Därav att det där finns mer och fler studier gjorda och 
dokumenterade i litteraturform samt som vetenskapliga artiklar.  
 
2.4 Källkritik 
I vetenskapliga studier är det viktigt att förhålla sig kritisk till källan varifrån den använda 
informationen kommer. Det innebär att man i största möjliga mån skall använda information 
från originalkällan, men då merparten av den litteratur som finns är baserad på annan tidigare 
litteratur i sin tur finns det en stor risk för att informationen som redovisas redan är 
andrahandsinformation. Jag har försökt att i möjligaste mån finna originalinformation och 
ställa mig frågande till om den andrahands information jag använt är vinklad på något sätt.  
 
Då mitt ämne inte är väl förankrat i facklitteratur har en del fått baserats på vetenskapliga 
artiklar. Fördelen med dessa är att de ofta är aktuella samt att de ofta är baserade på 
författarens egna observationer och forskning. Därav minskas problemet med 
andrahandsinformation.  
 
Jag har även till viss del fått använda mig av Internet som källa. Eftersom Internet är en 
informationskälla utan någon föregående källkritik och där vem som helst kan skriva vad de 
vill helt godtyckligt gäller det att där vara mer än brukligt försiktig. Därför har jag försökt 
bedöma källans validitet noga. 
 
 
 
 
2.5 Målgrupp och kvalitetskriterier  
 
Under arbetet med min uppsats har jag velat öka förståelsen för och kunskapen om 
systematisk hyressättning. Detta då det är ett aktuellt ämne som berör många. Jag har valt att 
skriva min uppsats så att även den utomstående som inte är insatt i ämnet eller aktiv inom 
branschen kan förstå och lära av den. Jag anser att jag har lyckats då kunskapen hos den 
oinvigde läsaren ökat efter att ha läst min uppsats. Med det sagt vill jag ge läsaren en bild av 
vad som kan förväntas av uppsatsen.  
 
Eftersom systematisk hyressättning även berör de boende kan detta vara ett sätt att förkovra 
sig i ämnet och de förändringar som sker. Jag har även förhoppningen om att detta är ett första 
steg för vidare utredningar inom ämnet då det idag är väldigt outforskat. Jag hoppas även att 
min uppsats kan vara till hjälp eller inspiration vid implementering av en systematiserad hyra 
i andra kommuner. Jag vill inte på något vis utge mig för att detta innehåller alla svar eller är 
ett marknadsövergripande facit för fastighetsbranschen.  
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3 Presentation av aktörerna  
 

I detta avsnitt kommer jag kortfattat beskriva de olika intervjurespondenter jag valt att 
fokusera på. Genom detta avsnitt vill jag ge läsaren en kortare bakgrundsinformation om 
vilka de är samt vilken koppling de har till det nya arbetssättet. 
 
3.1 Allmännyttan  
De kommunalt ägda fastighetsbolagen som även kallas för allmännyttan är till för att alla ska 
ha möjlighet att bo i ett hem av god standard till ett resonabelt pris. Dessa fastighetsbolag såg 
dagsljuset strax efter andra världskriget och var under starkt uppbyggande fram till 60-talet. 
Detta var under en tid som starkt präglades av tidens bostads- och välfärdspolitik där Sverige 
reste sig ur resterna av krigsåren. Under slutet av 60-talet och början av 70-talet byggdes det 
välkända miljonprogrammet och det är än idag, om än delvis ombyggt, en stor del av 
allmännyttans bottenplatta i Norrköping. Nationellt sett står allmännyttan för ca 25 % av 
bostadsmarknaden i stort och för ca 50 % av hyresmarknaden. Allmännyttan skall helt eller 
till större delen vara ägt av kommunen och de drivs utan vinstsyfte, därav är de öppna för alla 
oberoende av ekonomiska resurser. Den svenska modellen skiljer på så vis från andra länder 
där dess motsvarighet enbart riktar sig till de med små ekonomiska medel.22  
 
3.1.1 Hyresbostäder AB 
Hyresbostäder är i Norrköping det allmännyttiga bolaget och har varit verksamma i över 60 
år. De arbetar utan vinstintresse, undviker spekulation i sina investeringar och är helt ägda av 
Norrköpingskommun. Hyresbostäder innehar idag ca 10 000 lägenheter och 900 
studentboenden genom dotterbolaget Studentbo, detta gör dem till den enskilt största 
hyresvärden (36 %) på marknaden i Norrköping. År 2009 hade man en nettoomsättning på 
766 mkr och hade 140 anställda. Hyresbostäder som är det normerande hyressättningsbolaget 
valde att år 2004 påbörja implementeringen av ”Rätt Hyra” och var färdiga med processen 
under januari år 2009.23  
 
3.2 De privata hyresvärdarna 
De privata fastighetsägarna är sådana som inte har någon kommunal koppling och alltså är 
friare i sin förvaltning. De är vinstdrivande företag och har till stor del ett blandat bestånd av 
både bostäder och kommersiella lokaler samt är befästa på även andra marknader än 
Norrköpings. Här nedan presenteras de i sin helhet oberoende av ort eller fastighetstyper.  
 
3.2.1 Fastighets AB L E Lundbergs 
Fastighets AB L E Lundbergs är ett dotterbolag som är helägt av L E Lundbergsföretagen AB 
och omsatte år 2009 914 mkr i nettoomsättning. Beståndet består av bostäder och lokaler i 
framför allt centrala lägen i mellersta Sverige men med Norrköping som sitt nav.  
Fastighets AB L E Lundbergs är en av Sveriges största privata fastighetsägare och med 
positioner i expansiva kommuner anser man sig stå väl rustade för framtiden. För framtiden 
ser man sig även gärna ha en mindre konjunkturkänslig verksamhet, stå kvar med en god 
lokalkännedom genom en decentraliserad organisation samt bedriva en effektiv förvaltning 
med en hög servicenivå till hyresgästerna. Man har valt att gå med i ”Rätt Hyra” samarbetet 
där man är ungefär halvvägs genom implementeringen.24  
 
                                                
22 http://www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/Allmannyttan/ 20101010 20:11 
23 http://www.hyresbostader.se/CM/Templates/Article/general_start.aspx?cmguid=ebd9ef19-dbc8-4312-8822-
d660a5ef19b7 2010-10-31 10:14 
24 www.lundbergs.se 2010-11-06 21:22 
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3.2.2 Henry Ståhl Fastigheter AB 
Henry Ståhls Fastigheter AB grundades 1947 och är än idag ett helägt familjeföretag med en 
stark grund på marknaden i Norrköping.  Idag förvaltas ca 550 000 kvadratmeter i huvudsak i 
Norrköping och Linköping men även till viss del i Örebro, Uppsala och Stockholm. År 2009 
uppgick resultatet efter skatt till 87 mnkr och resultatet från den löpande förvaltningen till 93 
mnkr. Man har idag en låg vakansgrad av bostäderna som alla ligger i regioner som präglas av 
goda framtidsutsikter samt stark tillväxt. Henry Ståhls fastigheter AB har även de gått med i 
samarbetet ”Rätt Hyra” och har ca 1 år kvar till implementeringen av detta är färdigställt.25  
 
3.3 Fastighetsägarna Sverige 
Den rikstäckande organisationen kallad Fastighetsägarna har för uppgift att representera 
privata fastighetsägare i frågor som rör opinionsbildning, kompetensutveckling, 
kommunikation och service till medlemmarna. Medlemmarna är ca 20 000 till antalet och 
innehar ca 700 000 lägenheter sett över hela landet, de står även för ca 80 % av alla 
kommersiella lokaler. Genom ett lokalt arbete ges den enskilde fastighetsägarens röst ett 
större utrymme i diskussioner med politiker, myndigheter samt andra stora organisationer. 
Medlemmarna får även stöd i frågor rörande teknisk förvaltning, juridik och tvister samt hjälp 
med hyresförhandlingar. Fastighetsägarna är för en marknadsprissättning av hyror och anser 
att i många kommuner är konkurrensen mellan de små privata fastighetsägarna och det stora 
kommunala fastighetsbolaget snedvriden med hjälp av bidrag och upphandlingar från 
kommunens sida. De arbetar aktivt med att få fram en bostadsmarknad som styrs av de 
boendes önskemål och deras vilja att betala för det som efterfrågas. Det önskar man 
genomföra genom att allmännyttans hyresnormerande roll tas bort och ersätts av ett 
jämförelse system oavsett upplåtelseform samt där den enskilde hyresgästen träffar 
överenskommelse med sin egen hyresvärd om hyresnivån och dess utveckling.26  
 
3.4 Kommunalråd 
Mattias Stenberg arbetar som bland annat kommunalråd inom Norrköpingskommun som 
representant för Miljöpartiet. Han sitter för närvarande utöver sin roll som kommunalråd med 
i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Krigsledningsutskottet, Personalutskottet samt i 
Stadsplaneringsnämnden där han är ordförande. Inom kommunen är det Mattias som är 
ansvarig för ”Rätt Hyra” som han tog över efter Eva Andersson under vintern 2010.  
 
3.5 Hyresgästföreningen  
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation med idag över 537 000 hushåll som 
medlemmar som verkar i 1425 olika lokala föreningar. De arbetar för att alla ska ha möjlighet 
till en god bostad till ett rimligt pris. Detta gör man via fyra olika nivåer, lokala föreningar i 
bostadsområdet som påverkar det praktiska arbetet, kommunbaserade föreningar som ibland 
innefattar flera kommuner och ibland bara står för en del av en större kommun. Det är dessa 
föreningar som förhandlar om hyran med allmännyttan och de privata hyresvärdarna på orten. 
De arbetar även med andra frågor som har kommunal anknytning och rör boendesituationen i 
kommunen. På regionnivå samlas de på kommunnivå baserade föreningarna för att sedan 
uppgå i ett riksförbund. Hyresgästföreningen är ett stöttande organ för medlemmarna, de 
arbetar med att skapa opinion för hyresgästerna på högre nivå samt förhandlar om hyran och 
andra boendevillkor.27 
 
                                                
25 http://www.stahl.se/om-stahl.html 2010-10-30 13:15 
26 http://www.fastighetsagarna.se/web/omoss_1.aspx 2010-10-30 14:32 
27 http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Sidor/default.aspx 2010-10-30 14:03 
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4 Teori 
 
I följande kapitel behandlar jag den teori som anknyter till hyressättning, dels ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv och dels genom ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Jag 
kommer även att beskriva hur bruksvärdessystemet och hyresförhandlingar respektive ”Rätt 
Hyra” fungerar samt till begränsad del hur lagstiftningen ser ut kring ämnet.  
 
4.1 Bruksvärdesystemet och hyresförhandling 
Bruksvärde är en term som funnits med inom hyreslagstiftningen sedan 60-talet då man 1968 
gjorde en utredning av hyreslagstiftningen. De sakkunniga beskrev bruksvärdet så här vid 
dess införande: 
 
”Med en lägenhets bruksvärde bör avses vad lägenheten med hänsyn till beskaffenheter och 
förmåner samt övriga faktorer kan anses från konsumenternas-hyresgästernas synpunkt vara 
värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. Man skall därvid bortse från byggnadsår och 
produktions-, drifts- och förvaltningskostnader samt från andra särskilda betingelser för 
hyresrätten. På bedömningen av lägenhetens beskaffenhet bör alla faktorer av betydelse 
inverka, såsom storlek, modernitetsgrad, planlösning och läge inom huset, 
reparationsstandard och ljudisolering.   
 
Jämte den egentliga beskaffenheten bör bedömas vad som skulle kunna kallas förmåner 
knutna till lägenheten eller fastigheten, såsom hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda 
förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage och biluppställningsplats. Också vissa 
andra faktorer måste tillåtas inverka på bruksvärdet. Hit hör inte blott husets allmänna läge 
och vad som kallas miljön utan även sådant som tillgång till lekplats och 
parkeringsutrymmen. 
 
Samtliga på bruksvärdet inverkande omständigheter skall bedömas objektivt, dvs. utan 
avseende på den enskilde hyresgästens värdering eller behov. (Prop. 1967:141 sid.44)”28  
 
Man framhåller även att bruksvärdet skall återspegla en lägenhets marknadsvärde på en 
marknad i balans. Detta innebär att likvärdiga lägenheter på sikt torde få samma hyresnivå. 
Detta fås på en marknad där inte bostadsbrist råder och utbudet är i nivå med efterfrågan. 
Bruksvärdet bygger alltså på lagstiftningen från 1968 som inte har för avsikt att styra 
hyresförhandlingarna utan endast komma in vid en skälighetsprövning av hyran. Då skall 
lägenheten jämföras med andra lägenheter av samma bruksvärde.29  
  
Bruksvärdet på hyreslägenheter skall baseras på hyresgästernas samlade värderingar, ofta 
beskrivs värdet dock efter den lägesfaktor som gäller på orten. Men även andra faktorer kan 
spela in såsom t.ex. kommunikationer, serviceombud och standarden på bostaden. Dock har 
många bestånd fått en snedvridning av hyressättningen då dessa värderingar blivit förskjutna 
på bekostnad av de kollektiva förhandlingarna. Många lägenheter har alltså fått högre hyra än 
vad hyresgästen anser den värd och tvärtom. Att återanpassa dessa hyror till vad de egentligen 
enligt hyresgästerna är värd kommer att ta lång tid. Vid en återanpassning där höjningarna 
inte är oskäliga mot de boendes ekonomi har redan valts av bl.a. hyreskommittén i 
Stockholm. Den är fullt möjlig med den gamla lagstiftningen, men om man vill fasa in den 

                                                
28 Rapport nr. 62 SABO s. 18 
29 Ibid, s. 22  
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nya metoden i olika tempo bland befintliga och nya hyresgäster krävs den lagförändring som 
kom 2006.30  
 
55§ hyreslagen31 stadgar att en hyra skall sättas till ett skäligt belopp. Hyran anses inte som 
skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är 
likvärdiga. Vid en sådan prövning skall främst lägenheter upplåtna av allmännyttan beaktas. 
Detta är hur bruksvärdessystemets värdegrund tas fram, syftet är att utgöra ett stopp för 
oskäliga hyror och skydda besittningsskyddet för hyresgästensamtidigt som man vill 
efterlikna ett marknadssystem. Bruksvärdet är som tidigare nämnt baserad på en rad variabler 
men där läget, både geografiskt på orten samt inom huset, byggnadsår samt storlek och 
standard har störst påverkan.32 När allmännyttan sätter sin hyresnorm utgår man från hela 
bolagets samlade inkomster och kostnader, man räknar sedan fram en självkostnadskalkyl 
med tillägg om en viss förräntning på insatt kapital. Då man räknar fram självkostnaden på 
företagsnivå och inte för varje fastighet var för sig blir det lätt en snedvridning där vissa, i 
många fall de äldsta fastigheterna i beståndet, får ta en större kostnad jämfört med det 
poängsystem som utformats för bruksvärdet.33  
 
Det system som förordas i Statens Offentliga Utredningar 2004:91 är det system där man 
under en tid skyddar de befintliga hyresgästerna med en hyresrabatt men där nyinflyttade 
hyresgäster får betala den högre nya hyran på en gång. På detta sätt fasar man in de befintliga 
hyresgäster utan att chockhöja hyran, samtidigt som de nyinflyttade sätts in i det nya systemet 
direkt.34 Detta är fördelaktigt med tanke på tidsåtgång samt att de som redan har ett boende 
inte ska behöva flytta. Nackdelen med den här metoden är att det blir svårt att få fram ett 
bruksvärde för hyresförhandlingar då inte alla lägenheter går under samma kriterier. Två 
likvärdiga lägenheter uthyrda av samma värd kan ha väldigt olika hyra.35 
 
 Även i frågan om olika upplåtelseformer t.ex. andrahands uthyrning eller vid byte av bostad 
inom samma bestånd kan det uppstå problem.36 Man har även sett att tillval, frånval samt eget 
underhåll av lägenheterna kan få oönskade effekter. Därför har man valt att utveckla ett visst 
poängsystem där gjorda tillval får extra poäng och frånval resulterar i poängavdrag. Eget 
underhåll får ingen effekt på den hyresgäst som stått för renoveringen eller den 
standardhöjande åtgärden medan nästa hyresgäst får en ny poäng satt efter denna förbättring. 
Detta har alltså effekt på det bruksvärde som hyresrätten får efter vidtagen åtgärd.37 
 
Det allmännyttiga fastighetsbolaget på orten är alltså hyresnormerande vid en jämförelse 
lägenheter emellan. Vid en hyresförhandling som regleras i hyresförhandlingslagen står å ena 
sidan en hyresgästorganisation och å andra sidan en hyresvärd och eller tillsammans med en 
intresseorganisation för deras part. I Norrköping representerar hyresgästföreningen 
hyresgästens sida i förhandlingen samt antingen den enskilde hyresvärden eller tillsammans 
med Fastighetsägarna. Dessa förhandlingar måste ske lokalt på grund av att det alltid måste 
finnas en part för hyresvärden å ena sidan. Detta gör det praktiskt omöjligt att sluta nationella 
avtal. Hyresvärden och hyresgästen kan dock avtala om det skall finnas en 
förhandlingsklausul eller inte, dvs. om hyresgästens hyra skall sättas med grund av den 
                                                
30 SOU 2004:91 s. 94 
31Gregow T., Hyreslagen 2010 
32 SOU 2004:91 s. 47 
33 Ibid s. 50  
34 Ibid s. 93-111 
35 Ibid s. 111 
36 Ibid s. 113 
37 Ibid s.129-135 
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kollektiva förhandlingens resultat eller om denne själv vill träffa överenskommelse med 
hyresvärden. Enligt 3§ hyresförhandlingslagen gäller den kollektiva förhandlingsordningen 
om det inte skriftligen avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst att frångå detta system. Detta 
kan endast komma att gälla först när hyresavtalet varat i minst tre månader i följd.38  
 
Själva förhandlingen sker sedan i två faser, först förhandlar parterna om en gällande 
förhandlingsordning. Efter denna förhandlas sedan en förhandlingsöverenskommelse fram. 
Som framgår av 3 § hyresförhandlingslagen omfattar vanligen en förhandlingsordning alla 
lägenheter i ett och samma hus eller flera hus. Häri regleras även parternas rättigheter, 
skyldigheter samt under vilka former förhandlingsarbetet skall gå till. Även omfattningen 
bestäms här, det är inte tillåtet att den endast avser hyresgästorganisationens medlemmar eller 
att ha flera olika parallella förhandlingsordningar inom samma fastighet samtidigt om det 
endast finns en hyresvärd. Förhandlingsordningen är bindande för de inblandade och följer i 
huvudregel med fastigheten. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse kan 
hyresnämnden bestämma innehållet i förhandlingsordningen. Inom nästkommande tre veckor 
är sedan parterna skyldiga att komma fram med ett förslag på en lösning av den fråga som 
förhandlingen syftar till, de är dock inte skyldiga att komma överens.39  
 
Nästa steg är förhandlingsöverenskommelsen, häri bestäms hyran för alla lägenheter som 
innehar samma beskaffenheter samt yta och omfattas av samma förhandlingsordning. Den 
hyra som förhandlas fram är endast högsta möjliga hyra, om en hyresvärd vill får denne alltså 
ta ut en lägre hyra. En hyresvärd kanske vill ge sina hyresgäster rabatt av något slag och har 
då all rätt till det. Det som överenskoms i förhandlingen är bindande tills vidare eller till dess 
ett slutdatum är avtalat till.40  
 
Om parterna inte skulle komma överens inom utsatt tid kan berörd hyresgäst eller hyresvärd 
vända sig till Hyresnämnden. Där kan denne ansöka om att få hyran ändrad från och med den 
dag då den egentliga förhandlingen avsett. Nämndens begränsning är dock att de inte kan 
ändra den än längre än tre månader bakåt i tiden från det att ansökan inkommit. Detta är dock 
ett mycket krångligt förfarande och man försöker i största mån undvika det då de traditionella 
kollektiva förhandlingarna är mycket lättare att använda.41 Om någondera av parterna 
misslyckas med förhandlingen enligt de skyldigheter som framgår av 26-29§ 
hyresförhandlingslagen kan de dessutom bli skadeståndsskyldiga.42  
 
 
 
4.2 Malmömetoden som isbrytare  
Som tidigare nämnt är finns det idag över 57 kommuner som arbetar med någon form av 
systematisk hyressättning. En av de första som tog fram en sådan metod var Malmökommun. 
Det var en av marknadens isbrytare och många har påbörjat sitt arbete sedan Malmös metod, 
även kallad Malmö-metoden, accepterades.  
 
Malmömetoden är framarbetad efter det samarbete som 2004 gjorde projektet ”Bättre 
hyressättning” mellan SABO och Hyresgästföreningen gällande. Detta är ett projekt för att 

                                                
38 SOU 2004:91 s 57 
39 Ibid s. 58-60 
40 Ibid s. 61 
41 Ibid s. 62 
42 Ibid s. 63 
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skapa en bättre modell för systematisk hyressättning.43 Efter att Malmö påbörjat sitt arbete 
med den nya hyressättningen har man inte sett några resultat på att inkomstsegregationen 
skulle ha ökat mer där än i Stockholm. Däremot har man sett incitament till att handeln av 
hyreskontrakt på den svarta marknaden har minskat. Detta tack vare en anpassning till 
hyresgästernas värderingar.44 
 
År 2000 blev Malmömetoden klar för införande, det var resultatet av Hyresgästföreningen 
och MKB som är Malmös kommunala bostadsbolag. Malmömetoden var framarbetad som en 
ny modell för hyressättningen i kommunen. Modellen består av tre grundprinciper; 1) Hyran 
bestäms av en sammanvägning av lägenhetens standard, skick och läge. 2) Byggåret har 
mindre betydelse än tidigare 3) Hyran för en lägenhet skall avspegla hyresgästernas 
värderingar. Detta sammanställs med hjälp av ett 180-tal olika parametrar. Av hyrans storlek 
styrs 80%  av lägenhetens standard och skick. De resterande 20% innefattar bl.a. läget och 
värderingarna från hyresgästerna. MKB har inte haft för avsikt att höja sina hyresintäkter på 
detta vis. Hyreshöjningar fasas in över en längre period medan sänkningar blir 
direktverkande. Vid infasningen i det privata beståndet kommer vissa fastighetsägare att få ett 
högre hyresnetto medan andra ett lägre pga. deras bestånds faciliteter och läge. 
Malmömetoden är en modell som man på MKB och Hyresgästföreningen är stolta och nöjda 
över då den gör hyresmarknaden mer rättvis.45  
 
 
 
4.3 Tjänsteprissättning och värdering av hyror 
I arbetet med att skapa en mer rättvis hyra måste man se till vad rättvisa står för. Rättvisa är 
för många samma kvalitet och prestation till samma pris. Det är för många svårt att särskilja 
pris och kvalitet, dvs. vad man får för sina pengar. Det är även ett väldigt subjektivt begrepp 
då det finns lika många åsikter om en tjänsts egenskaper och kvalitet därav som det finns 
människor.  
  
En tjänsts karaktär är inte bara en service en människa ger en annan t.ex. en hårklippning, en 
tjänst kan se ut och utföras på många olika sätt. En tjänst är ofta väldigt abstrakt och svår att 
ta på, Semenik och Bamossy (1993) inringar begreppet så som  
 

”Services are activities, benefits or satisfactions offered for sale where buyers 
and sellers exchange value for value but there is no exchange of tangible goods 
involving a transfer of title”46 

 
Detta är talande för att förstå hur en tjänst skapar mervärde för kunden där kunden samtidigt 
är en del av processen för att skapa det värde som den upplever. Eftersom tjänsten är abstrakt 
och det är kundens upplevda nytta som konkretiserar den är det viktigt att veta vad som 
skapar kundupplevelsen för de olika kunderna.  
 
En tjänst består i många fall av tre olika byggstenar, immateriella och förgängliga 
egenskaper, samproduktion och kunden som medproducent samt heterogenitet. De 
immateriella och förgängliga egenskaperna är sådana som är svåra att ta på och därför svåra 
att bedöma innan man förbinder sig till en tjänst. Många letar ofta efter ledtrådar inför sitt köp 
                                                
43 Bergsten E. & Josefson D., 2006 s. 15 
44 Bergenstråhle S., 2008 s.87 
45 www.sydsvenskan.se 2011-01-02 16:24 
46 Echeverri P., Edvardsson B., 2002 s.71   
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genom rekommendationer och undersökningar av tjänsten. Då tjänster inte kan sparas till ett 
senare tillfälle utan då förgås krävs det att kunden utför tjänsten i samarbete med 
leverantören. Samproduktionen av tjänsten mellan kund och leverantör sker genom att man 
inte kan köpa och äga en tjänst utan ofta får den levererad till sin person samtidigt som den 
konsumeras. Till exempel utnyttjar du ditt gymkort med personlig tränare (din köpta tjänst) 
samtidigt som du själv är närvarande på gymmet och tränar. Men om kunden inte utnyttjar 
tjänsten eller inte vet hur man bäst utnyttjar den förfaller kvaliteten i tjänsten. Då kunden är 
unik i sitt användande blir både resultat och processen i utförandet individuellt och därför 
svårt att styra på förhand. Kunden utgör både informationskälla för utförandet, arbetskraft 
under utförandet samt marknadsförare efter utförandet. Om kunden på något sätt blir missnöjd 
med sin tjänst beror det ofta på att kunden fått fel information om tjänsten eller missuppfattat 
den.  
 
Den heterogenitet som förekommer i tjänsteproduktionen beror på att alla kunder går in i 
utförandet med olika erfarenhet och kunskap om tjänsten. Därför har mer standardiserade 
tjänster lättare att få samma resultat gång på annan än de med friare ramar. Det beror ofta på 
att kundanpassningen har fått stryka på foten för att få plats med den standardisering man 
eftersträvar. Leverantören måste därför bestämma vilken grad av standardisering eller 
kundanpassning den vill använda sig av.47 
 
TQM är ett begrepp som blir allt vanligare inom kvalitetsstyrning. Det är en fortkortning av 
engelskans Total Quality Management. Den syftar till att visa på samspelet mellan utförandet 
av tjänsten, företagets personal och dess kunder. TQM blir komplett tackvare sitt sätt att fläta 
ihop kundernas behov och utförandet. Det visar ofta på att varje företag behöver känna till 
sina svagheter, forskning visar på fem generella service plan; tillförlitlighet, empati, fysiska 
bevis på god service, lyhördhet och uppmuntran. Detta är enligt TQM nycklarna till en god 
kundservice48 
 
I en hyressituation är själva lägenheten och dess egenskaper ofta väldigt fysiskt påtagliga tex. 
om den har balkong, hur många kvadratmeter lägenheten har samt vad du betala för pris dvs. 
hyran. Vad som är svårare att ta på är trivselfaktor, kontakt med hyresvärden och grannar 
samt om hyresgästen tycker att boendesituationen överträffar förväntningarna på boendet 
samt det värde man förväntar sig att få för det man betalar. Kunder bedömer överlag varje 
tjänst medvetet eller omedvetet varje gång den kommer i kontakt med tjänsten i sig. I en 
boendesituation kommer kunden nästan dagligen i kontakt med objektet för tjänstens 
utförande dvs. själva lägenheten. Dock är det oftast bara då problem uppstått som kunden 
kontaktar leverantören av tjänsten och de båda kommer i kontakt med varandra i ett 
tjänstemöte. För att kunden ska uppleva kontakten som positiv och därav skatta sin hyresrätt 
och boendesituation högre krävs det att bemötandet av problemet hanteras professionellt och 
etiskt riktigt. Ofta har de interna tjänstemötena direkt samverkan med de externa 
tjänstemötena. Då medarbetaren på fastighetsbolaget känner sig nöjd och får sina behov 
tillgodosedda ger denne också hyresgästen bättre service i deras kontakt. Vilket resulterar i 
nöjdare kunder. Om tjänstemötet präglas av en negativ ton och kunden upplever att tjänsten 
den köper inte uppfyller de krav och förväntningar som finns sedan tidigare blir kunden 
missnöjd och så har uppfattningen om hyresvärden förändrats. Tyvärr är det ofta så att ett 
dåligt rykte eller berättelser om dålig service både sprider sig till fler och snabbare än ett 
positivt. Det är också ofta så att en negativ upplevelse och uppfattning om en tjänst ligger 

                                                
47 Echeverri P., Edvardsson B., 2002 s. 73-78 
48 Ballantyne D. Vol. 8 nr. 2 
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kvar längre i kundens medvetande och perception.49 Uppfattningen av kvalitén som kunden 
har är en pågående process av totalupplevelsen som relaterar till tidigare erfarenheter och 
förväntningar av tjänsten. Vissa egenskaper i ett boende tar man för givet t.ex. att värmen 
fungerar och att det finns vatten i kranen. När dessa basegenskaper inte fungerar blir kunden 
ofta väldigt frustrerad och missnöjd, men när de uppfylls till fullo är det dock inte dessa som 
gör kunden extra nöjd med sin leverantör. Ofta måste det till något därutöver t ex. ett extra 
trevligt bemötande eller något annat som överträffar kundens förväntningar. Men då 
förväntningar på en tjänst är högst individuellt är det svårt att förutse vad som krävs för att 
tillfredställa varje kund utöver dess förväntningar. Det kräver både duktiga medarbetare och 
skickliga ledare där kvalité är vägen mot nöjdare kunder.50   
 
Förväntningar på en tjänst är individuella men de går att påverka, en tjänsteleverantör ska inte 
lova mer än vad som är möjligt att uppfylla. Leverantören kan även hjälpa kunden att anpassa 
sina förväntningar och synliggöra processen av tjänsteleveransen, i ett hyresförhållande kan 
kunden t.ex. få vara med och välja tapeter vid en renovering. Detta ökar kundens förståelse 
för tjänsten samt svårigheterna i den, det ökar även kundens lojalitet mot företaget då kunden 
känner sig delaktig i och ansvarig för slutresultatet. Kundtillfredsställelsen ligger alltså hos 
subjektet dvs. kunden och påverkas av hur behov och förväntningar tillgodoses.51   
 
En hyresrätt kan klassas som en tjänst då den uppfyller de tre parametrar som utmärker en 
tjänst. Kunden är samproducerande med leverantören för att effekten av köpet skall uppstå. 
Varje hyressituation med varje hyresgäst särskiljer sig från varandra vilket uppfyller 
parametern om heterogenitet mellan tjänsterna. Inget förhållande mellan hyresgäst och 
hyresvärd är detsamma även om de yttre faktorerna som hyresrättens utformande är 
likformade. Parametern om immaterialitet uppfylls delvis då tjänsten enbart uppstår då de två 
parterna möts i ett hyresförhållande. Dock finns själva objektet där även om ingen hyr den för 
tillfället. Detta är dock inte själva tjänsten utan enbart en förutsättning för att en tjänst skall 
kunna uppstå.  
 
Inom marknadsföringsteorin pratar man ofta om en marknads mix bestående av 4 P: Produkt, 
Pris, Plats och Promotion. De fyra variablerna bör enligt det traditionella synsättet vara de 
byggstenar som en leverantör kan koordinera för att nå sin målgrupp. Enligt Bitner bör tre 
andra P läggas till, Physical evidence, Process och Participants. Kunden skall alltså här ses 
som en aktiv del av processen och inte bara en mottagare. Bitner menar också att kunden ofta 
har en för-attityd till tjänsten och/eller leverantören. Hon menar också på att om förhållandet 
mellan för-attityden och den utförda tjänsten blir för stor uppstår missnöje.52   
De fyra P som uppfylls i ett hyresförhållande är alltså Produkt vilket är själva objektet för 
tjänstens utförande alltså lägenheten. Pris är vad man betalar för tjänsten alltså hyran, Plats för 
tjänstens utförande är bundet i hyresförhållandet. Det är ingen tjänst man kan ta med sig eller 
utföra på olika platser efter kundens önskemål. Lägenheten är belägen där den är helt enkelt. 
Promotion är det fjärde P och det är mer riktat mot utföraren, denne måste marknadsföra sig 
utåt och visa upp ett gott agerande för att attrahera hyresgäster. Promotion kan se ut på många 
sätt dels som ren reklam i t.ex. tv och tidningar, men i tjänsteförhållanden är den starkaste 
marknadsföring som ges det som kallas ”mun till mun - metoden”. Metoden går helt sonika ut 
på ryktesspridning, Som tidigare nämnt är sprids tyvärr dåliga rykten både längre och 
snabbare än goda rykten. Därav är det extra viktigt att hålla en god fasad. Det är även viktigt 
                                                
49 Echeverri P, Edvardsson B, 2002 s. 81-82 
50 Ibid s. 293-295 
51 Ibid s. 307  
52 Ibid s. 318  



 20 

att tjänsteleverantören är noga i de val den gör för att synas t.ex. genom sponsorskap. 
Aktiviteten som sponsras skall väl kunna förknippas med företagets grundvärden.  
 
Att lyckas undvika att lova för mycket i sin marknadsföring är ett gott steg till att skapa en 
god image av företaget. Om företaget höjer kundernas förväntningar på tjänsterna till 
orealistiska nivåer kan det till en början leda till många nya affärer. Men i längden leder det 
med sannolikhet till besvikelser och missgynnar därför följdaffärer. Om företaget däremot lär 
kunderna vad de kan förvänta sig samt hur de bäst utnyttjar sin tjänst leder ofta till bättre 
beslut och nöjdare kunder. Som företag bör man även bygga en företagskultur med personal 
som möter kundernas förväntningar och hjälper dem att blir nöjdare.53  
 
För att klargöra för sig själva var företaget befinner sig är det klokt att ta fram en strategi för 
positionering och prissättning. En positionering har till uppgift att klargöra internt såväl som 
externt var företaget befinner sig och var man vill att det ska befinna sig. Det man 
kommunicerar ut skall ha en grund i företagets sätt att arbeta mot framtida mål och kunna 
uppfyllas för att undvika missnöje. Om man som företag lyckas bygga upp ett positivt 
varumärke som är välkänt och välrenommerat på sin marknad har de en större möjlighet att 
attrahera nya kunder. Då tjänster är svåra att bedöma innan själva köpet har varumärket stor 
påverkan på kunden. Ett gott exempel är Coca-Cola, oavsett var i världen man köper en burk 
Coca-Cola smakar den likadant och ger kunden en känsla av säkerhet av att man vet vad man 
får. Detta blir extra viktigt när det kommer till tjänster där positioneringen blir det mest 
påtagliga kunden kan utröna av tjänsten. Positionering är till största delen alltså en mental 
placering hos kunderna och har inte så mycket att göra med det faktiska objektet. Alla företag 
har en psykologisk plats hos kunden som denne tar hänsyn till vid val av leverantör av en 
tjänst. Därför är det viktigt att företaget hjälper kunden att bilda en positiv uppfattning om 
deras tjänst och visa på dess fördelar gentemot konkurrenterna. Detta görs lättast genom en 
marknadspositionering baserad på de attribut tjänsten tillhandahåller jämfört med 
konkurrenterna. Det är dock viktigt att inte överskatta sig själva och sin produkt utan att 
kunna hålla det man lovar.  För att få en god bild över det egna företaget är en SWOT-analys 
en bra grund. Den sorterar ut företagets Styrkor (strenghts) Svagheter (weaknesses) 
Möjligheter (opportunities) och Hot (threats). Den visar även åt vilket håll man bör arbeta och 
med fördel kan även konkurrenterna läggas in i analysen.54     
  
För att kunna leverera en god tjänst till en nöjd konsument måste det dock finnas en 
konsument. I många städer i Sverige råder det idag bostadsbrist och där har inte 
hyresvärdarna några problem med att få sina lägenheter uthyrda oavsett standard och läge. 
Men i de städer där det inte råder bostadsbrist utan det istället finns ett gott utbud måste 
leverantören vara extra mån om sitt ansikte utåt och följa den strategi som utarbetats.  
En stor del av en tjänsts uppfattning och av den kvalitet som levereras är det pris som tas ut 
för utförd tjänst. Detta är mycket svårt i fråga om tjänster då tjänster varierar stort beroende 
på hur de utförs och vem som är mottagare av dem dvs. hur utfallet uppfattas av kunden. Det 
är även svårt då man inom i stort sett alla tjänsteföretag har en vakansgrad som inte går att 
utnyttja men som måste kostnadstäckas.   
 
De tre grundstenarna i prissättning av en tjänst anses vara framtagningskostnader, 
konkurrenternas prissättning och värdet för kunden. På hyresmarknaden blir de sista två 
punkterna svårare att ta fasta på då konkurrenterna och det egna företaget följer samma 
normsättande hyresnivå fastställd av allmännyttan. Värdet för kunden blir även det mer 
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komplext då objektet för tjänstens utförande är en stor del av kundens värde. Värdet för 
kunden bör vara det tak som priset inte skall övergå samt att driftskostnaden inte får 
understigas. På hyresmarknaden kan inte heller priset ändras hur som helst eller när som helst 
utan det skall alltid följa de ramar som satts upp för hyresförhandlingen. Vid en annan tjänst 
t.ex. en massage kan priset ändras från kund till kund eller från dag till annan. Men 
självkostnaden är den långsiktiga gräns som inte får underskridas. Många använder sig även 
av psykologisk prissättning av tjänster och försöker jämna ut svackor och dalar med olika 
priser under t.ex. låg och högsäsong. Detta blir extra tydligt i hotellbranschen där helgerna är 
mycket billigare än veckorna eller sommarveckorna billigare än vinterveckorna hos 
fjällhotellet. Vissa organisationer har även valt att använda intern hyressättning, detta 
fungerar då hyresgästen är en intern avdelning t.ex. en skola där varje institution är ansvariga 
för sin egen redovisning och ansvarar för sin egen ekonomi. Interndebitering av en lokal får 
ofta stor effekt i början då lokaleffektiviseringen blir bättre samt att varje egen avdelning 
känner större ansvar. Det kan även öka serviceandan inom organisationen då de anställda blir 
både kunder och leverantörer. Detta sätt att hyressätta lägenheter fungerar självfallet inte i ett 
scenario där det är en enskild privatperson som skall hyra en lägenhet av ett fastighetsbolag.55  
 
I en marknad utan regleringar av prissättningen måste även företaget utgå från det utbud som 
finns på marknaden och den efterfrågan kunderna utgör. På en normal marknad följer priset 
den efterfrågan som finns och det utbud som erbjuds. Om utbudet är litet men efterfrågan stor 
stiger priset, vis en situation som är tvärtom sjunker priset. Detta då marknad återspeglar vad 
kunderna är villiga att betala. Detta blir mycket tydligt på t.ex. oljebörsen. När det finns gott 
om olja och många länder har sina depåer välfyllda går priset ned. Men om tillgången 
krymper och det blir en kall och lång vinter i Europa och Nordamerika som är stora 
oljekonsumenter stiger priset per fat olja. Det vi kallar för pengar idag är det medel vi 
använder för att köpa en tjänst eller en vara. Vi förutsätter också att det är det enda sättet att 
tillförskansa oss något vi vill ha. Konsument pris index är ett medelvärde av en korg av varor 
och tjänster och den kan användas för att återspegla det generella kostnadsläget på en 
marknad. Även inflationen är en faktor att ta hänsyn till vid prissättning och allra helt vid en 
korrigering av ett pris. Hyressättning följer en prissättningsmodell kallad menyprissättning. 
Det kommer från att man inte kan ändra priserna och utbudet på en restaurangs meny varje 
dag. Istället får restaurangägaren sätta ett pris, förslagsvis något högre än nödvändigt och 
kalkylerat. När sedan marknaden växer ikapp priset som är satt och går om får restaurang 
ägaren hålla sig till tåls och då kanske till och med ta ut ett lägre pris än vad kostnaderna 
kräver. Detta kompenseras sedan vid nästa prishöjning. Menyprissättning används i de fall det 
är besvärligt eller kostsamt att ändra priset mot marknaden eller i de fall det är reglerat till 
vissa tidpunkter. Detta kallas även för trögrörliga priser, d.v.s. sådana som inte omedelbart 
reagerar på en marknads svängningar. Även löner är ett exempel på ett liknande förfarande.56  
På en oreglerad marknad sätts priset efter det utbud som finns och vad som efterfrågas. I 
grafer över detta förhållande möter efterfrågan och utbud varandra där den perfekta 
marknaden ligger. Detta förhållande ger oss information, vi får uppgifter om priset på en vara, 
vad konsumenterna är villiga att betala, var den största efterfrågan på varan finns etc. På detta 
sätt möts betalningsviljan och utbudet. En reglering av priserna stör denna prismekanism och 
ger oss information som inte stämmer överens med de faktiska kostnaderna och den faktiska 
betalningsviljan.57   
 

                                                
55 U.F.O.S., 2002 s. 72 
56 Barro R., 2008 s. 390  
57 Sandberg, 2002 s. 34 



 22 

Hyresmarknaden är dock påverkad av andra faktorer än enbart vad marknaden är villig att 
betala för det utbud som finns. Då det är en reglering av priset samt att den tas fram emellan 
olika intresseorgan gör den svårare att påverka än om det var kunderna som satte gränserna. 
Det är även svårare för hyresvärden att anpassa sitt utbud efter efterfrågan på orten då det tar 
lång tid att nyproducera lägenheter vid behov därav. Vid en avreglering av den justerade 
hyresmarknaden är dess operationella motsvarighet marknadshyran. Denna är dock omöjlig 
att uppskatta fram till dess att marknaden är fri. Man har gjort överslagsberäkningar med 
bostadsrätter och svarta hyreskontrakts köp som grund. Dock är detta enbart uppskattningar 
om ett hypotetiskt framtida marknadspris.58 En hyressättning på en oreglerad marknad skulle 
högst troligen skilja sig markant från en hyra som är baserad på hushålls allmänna 
värderingar. Det beror främst på att hushållens värderingar inte alltid kommer till 
offentliggörande på en oreglerad marknad utan att den sätts efter minoritetsgruppers 
betalningsvilja. Detta sker främst på bristmarknader så som t.ex. Stockholms innerstad. Även 
olika grupper värderar de olika faciliteterna olika. För barnfamiljer är närhet till grönområden 
viktigare än för ungdomar som istället värderar närhet till stadens centrum högre. Därmed är 
de också villiga att betala ett högre värde för detta.59  
 
4.4 Hyresrätt  
En hyresrätt går under ett avtal om nyttjanderätt som finns reglerade i Hyreslagen. Dessa avtal 
har ett antal skiftande karaktäristikor såsom avtalets varaktiga karaktär, sociala – och 
ekonomiska betydelse och det komplicerade förhållandet mellan parterna. Ett hyresavtal är 
ofta ett långt engagemang från båda parter där fortlöpande prestationer skall upprepas i form 
av skyldighet att vårda lägenheten och att erlägga hyra för den. Då det är ett längre åtagande 
framträder även betydelsen av en god relation mellan hyresgästen och hyresvärden. Då många 
svenska hushåll lägger nästan 30 % av sin disponibla inkomst på hyran är det en av de tyngsta 
posterna i privatekonomin. Då det är en stor del av familjens liv både socialt och ekonomiskt 
är det av vikt att relationen är god till hyresvärden. Det är också viktigt då hyresvärden ofta 
har överhanden erfarenhetsmässigt om en tvist skulle uppstå. Därför har också hyresvärden en 
tyngre lagstiftning att uppfylla. Den har utformats för att inte den enskilde hyresgästen ska 
kunna utnyttjas eller luras.  
 
På en bristmarknad blir det även ytterst intressant med besittningsskydd. Detta innebär att 
hyresgästen har rätt till förlängt hyreskontrakt på obestämd tid om denne uppfyller kontraktets 
alla delar.60  
 
Hyres – och arrendenämnden är den instans som ytterst tar beslut i frågor rörande 
hyresförhållanden t.ex. om besittningsskydd eller hyrans/arrendets storlek. Svea Hovrätt är 
nästa instans för överklagande av hyresnämndens beslut och Fastighetsdomstolen för 
arrendenämndens beslut.  
 
Ett hyresavtal skall alltid innehålla fyra rekvisit vilka är; 

1) Upplåtelse av hus eller del av hus 
2) En upplåtelse som är begränsad i tiden 
3) För vilket vederlag skall utgå 
4) Som har skett genom avtal (muntligt eller skriftligt) 

 

                                                
58 Andersson R. & Söderberg B., 2002 s. 636  
59 Fransson U, Rosenqvist G & Turner B. 2010 
60 Sandberg, 2002 s. 46 



 23 

En hyresgäst har alltid 3 månaders uppsägningstid när det kommer till bostäder, tiden kan 
förhandlas till kortare vid uppsägning från hyresgästens sida men inte tvärtom. Dödsbon har 
dock enbart 1 månads uppsägningstid från dödsfallet. Vid uppsägning krävs det en skriftlig 
anmodan om uppsägning om hyresförhållandet varat längre än 3 månader i följd. Hyresgästen 
kan lämna ett muntligt uppsägande men då måste hyresvärden lämna ett skriftligt erkännande 
i retur. Hyreslagen är i sin natur halvtvingande till hyresgästens fördel då det är den 
skyddsvärda parten.61  
 
Hyran kan som tidigare beskrivits ändras genom förhandling direkt mellan hyresgäst och 
hyresvärd. Den kan även ändras genom en förhandling mellan Hyresgästföreningen och 
hyresvärden eller dennes företrädande organisation.  
 
Den lagändring som genomförs 1 januari 2011 innebär i korthet att man anpassar den svenska 
lagstiftningen med föreskrifterna inom EU om konkurrens. Det innebär även att allmännyttans 
normerande roll vid hyresförhandlingar och skälighetsprövning helt tas bort. Den ersätts 
istället med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Vid en hyrestvist är i 
fortsättningen istället en jämförande hyra en sådan som förhandlats fram i en 
förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen. I och med den ändring som 
införs kommer dock en skyddsregel läggas in. Den innebär att den hyra som anses som skälig 
vid hyresprövning är väsentligt högre än den tidigare hyran kan Hyresnämnden bestämma att 
hyran skall betalas med ett lägre belopp under en övergångstid. De allmännyttiga 
bostadsbolagen ska fortsättningsvis driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer med 
marknadsmässiga avkastningskrav.62 
 
 
4.5 ”Rätt Hyra”      
”Rätt Hyra” är ett resultat av den trepartsöverenskommelse som träffades mellan SABO, 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Själva systemet finns på många orter i olika 
format med just namnet ”Rätt Hyra” är unikt för arbetet i Norrköping. Den nya 
beräkningsgrunden har tagits fram för att skapa ett mer rättvis system. I det nya systemet har 
man lagt in fler parametrar än vad som tidigare var brukligt. ”Rätt Hyra” kallades från början 
för ”Rättvis Hyra” vilket är mycket talande för det önskade resultatet.  
 
”Rätt Hyra” baseras på ett 40-tal olika parametrar som värderar och bedömer fastighetens 
lokalisering samt beskaffenheter. Det slutvärde ett visst boende får är sedan det som den nya 
hyressättningen utgår från. Det är inte en marknadshyra i den benämningen då ”Rätt Hyra” 
innehar ett tak för en maximal hyra samt inte är baserat på vad marknaden är beredd att betala 
utan snarare vad man värderar olika parametrar till. ”Rätt Hyra” är inte heller en 
marknadshyra då det fortfarande är Hyresbostäder och Hyresgästföreningen som sätter 
normen för hyrans storlek.  
 
För framräkningen av den poäng som hyran baseras på tar man hänsyn till dels boendet och 
dels var bostaden ligger. Nedan följer ett urval av de punkter man tittar närmare på: 
  

                                                
61 Lundén B., 2005 s. 132-143  
62 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/99/41/4758810e.pdf 2010-12-19 13:54 



• Antalet rum 
• Antalet kvadratmeter 
• Planlösning 
• Köksmodell 
• Teknisk utrustning  
• Spis 
• Kyl/frys 
• Disk – och tvättmaskin 
• Öppen spis eller kakelugn 
• Extra wc 
• Golv och väggmaterial  
• Helkaklat badrum    
• Köksfläkt 
• Hiss 
• Balkong 

• Närhet till tvättstuga 
• Cykelrum 
• Antal sopkärl 
• Närhet till kollektivtrafik 
• Närhet till butiker och offentlig 

service tex daghem, skola och 
vårdcentral 

• Arkitektur 
• Bastu 
• Miljö tex. parker, lek och fritid  
• Läget, närhet till centrum 
• Attraktionskraft av bostadsområdet, 

baseras på undersökningar och 
efterfrågan  

• Fastighetens tekniska standard 
 
För varje uppfylld punkt utöver norm genereras ett pluspoäng och för varje punkt som saknas 
eller understiger normen får lägenheten ett minuspoäng, det kallas för korrigeringspoäng. 
Detta resulterar sedan i ett totalpoäng (RH-tal) som hyran baseras på. Varje hyresgäst får en 
lägenhetsdeklaration där bedömningen redovisas med de plus - och minuspoäng lägenheten 
fått. Den nya nivån på hyran är nu satt, dock kommer den årliga hyresförhandlingen och en 
eventuell hyreshöjning tillkomma i vanlig ordning.63 Har hyresgästen själv utfört 
förbättringsarbeten får denne inte en uppräknad hyra för arbetet, dock får nästa hyresgäst en 
höjd hyra då det har höjt lägenhetens bruksvärde. I och med införandet av det nya 
hyressättningssystemet vill inte de inblandade påstå att de kommer att höja sina totala 
hyresintäkter utan att de enbart omfördelar intäkterna efter bruksvärdet. ”Rätt Hyra” ska 
försöka få rollen som en gemensam avgiftstabell för hyresmarknaden i Norrköping där alla 
utgår från samma grundregler.64 
 
Lägenhetsdeklarationen65 består i grunden av tre delar. Den första är den ursprungliga 
bruksvärdeshyran som avgjorde hyran förr. Nästa påbyggnad är områdespoängen66, den är 
lika för alla lägenheter inom samma område. Områdets storlek kan skifta från plats till annan 
och beror på omkringliggande faktorer. Det framtagna schemat består av fem huvudgrupper, 
allmänteknisk standard, kommersiell service, läge, offentlig service, miljö samt övrigt. Dessa 
huvudgrupper har olika vikt vid omläggningen av hyran, allmänteknisk standard står för 28% 
medan kommersiell service enbart står för 10%. Detta gör att en ändring i den kommersiella 
servicen t.ex. en ny livsmedelsbutik får mycket mindre genomslagskraft än en ändring i den 
allmäntekniska standarden. Varje huvudgrupp är indelad i nio stycken nivåer där 0-2 är lågt,  
3-5 är medel och 6-8 är högt. Detta benämns som t.ex. 8=H+, 7=H och 6=H-. Detta översätter 
man sedan till ett plus eller ett minuspoäng om man ligger över medel, hur många framgår av 
bilaga 1. Då är nivån den normerade och inga tilläggs – eller avdragspoäng görs. Olika 
huvudgruppers korrigeringspoäng är olika mycket värda, detta för att få ett rättvist viktindex.  
Nästa steg är lägenhetspoängen67. Den baseras på de faciliteter lägenheter besitter t.ex. 
parkettgolv eller kökstyp. Här poängsätts dessa efter ett plus och minus system som 
överenskommits om. Varje punkts norm är angiven i tabellen, avvikelser från detta har sedan 

                                                
63 www.stahl.se 2010-11-28 17:56 
64 www.hyresbostader.se 2010-11-28 18:48 
65 Se bilaga 3 för exempel  
66 Se bilaga 1 för tabell 
67 Se bilaga 2 för tabell 
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poängsatts. Ett helkaklat badrum ger ett och ett halvt pluspoäng medan en smal spis med 
enbart två plattor ger ett avdrag på ett poäng. Varje kvadratmeter ger en poäng utöver det 
poäng som antalet rum ger. En tvårummare på 45 kvadratmeter är t.ex. värd 40 poäng för att 
det är en tvårummare plus 45 poäng för kvadratmeterantalet det vill säga totalt 85 poäng för 
storleken på lägenheten.  
 
I dagens läge är varje poäng värd 38 kr. Poängvärdet följer sedan den årliga 
hyresförhandlingen, det vill säga är hyreshöjningen 2 % bli det nya värdet per poäng 38.76 kr. 
Detta får till följd att hyresförhandlingarna blir svåra. Eftersom alla parter som följer ”Rätt 
Hyra” måste ha samma höjning blir det svårare att komma överens. Detta har uppkommit i år 
(2010) inför nästa års hyresändring, olika parter vill ha olika höjningar och har svårt att 
komma överens. I december 2010 är förhandlingarna för tillfället strandade.  
 
Det 40-talet parametrar man utgår från i ”Rätt Hyra” är framtagna av hyreskommittén, med 
grund i Hyresgästföreningen och Hyresbostäders ursprungsmodell, som är en sammanslutning 
av de olika parterna. Det är likaså dem som tagit fram riktvärdet för hur de olika parametrarna 
skall värdesättas. Den enda som har en annan synvinkel har hittills varit Fastighetsägarna då 
de representerar många små fastighetsägare som inte besitter samma resurser som de större. 
Därför anser de att det är ett alltför stort antal parametrar att utgå ifrån. Dessa parametrar 
diskuteras regelbundet och värderas om varefter tiden går. Detta i ett led för att bibehålla 
dokumentet levande och justera poängen och dess värde efter det förändringar sker. 
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5 Empiri 
 
I följande kapitel redogör jag för utfallet av mina intervjuer med de tidigare presenterade 
aktörerna.  
 
5.1 Intervjuer       
 
Emma Frisk, Henry Ståhl Fastigheter AB68 
 
Emma har arbetat på Ståhls i Norrköping som kundansvarig i ca 5 år, sedan ca 3 år tillbaka är 
hon även ansvarig för genomförandet av ”Rätt Hyra”. Emma är den som rent praktiskt lägger 
in de nya värdena för lägenheten enligt utvalda parametrar. Hon är även hyresgästernas 
kontaktperson vid frågor eller synpunkter.  
 
När Ståhls först gick med i samarbetet om ”Rätt Hyra” år 2008 var det efter uppmaning av 
Hyresgästföreningen och Hyresbostäder. De ville gärna ha med både Ståhls och Lundbergs då 
de är stora på marknaden. I och med deras samarbete skulle ”Rätt-Hyra” då få större 
genomslagskraft på marknaden samt blir mer accepterat. Det ursprungliga formatet för att 
arbeta med ”Rätt Hyra” var genom ett exel-ark framtaget av Hyresbostäder. Detta gjorde att 
det blev svårt för Ståhls att överföra detta till deras bestånd. Under 2008 valde därför Ståhls 
att tillsammans med Lundbergs, Hyresbostäder och Fastighetsägarna bygga upp ett 
dataprogram för hanteringen av hyresarbetet. Detta system byggdes av Insera och har blivit 
plattformen för arbetet med infasningen av de nya hyrorna. Denna plattform är helt oberoende 
av vilken aktör som hanterar programmet. Det går även att köpa licensrättigheter till det om 
andra aktörer skulle vara intresserade. Detta orsakade självfallet stora kostnader under 
uppbyggnaden. I början av arbetet med ”Rätt Hyra” var projektet mycket tungrott då det 
krävdes stora resurser både ekonomiskt och tidsmässigt. Inledningen av arbetet kantades även 
av många möten mellan aktörerna där allt från detaljer av parametrar till större frågor 
diskuterades.  
 
Inför arbetet med att göra lägenhetsdeklarationerna krävdes det att alla Ståhls lägenheter 
inventerades. Ståhls har i Norrköping ca 2 000 lägenheter så det var ett omfattande arbete. I 
inventering gick man igenom alla de 40 punkter som är grundkraven i ”Rätt Hyra”. Man 
gjorde även stora undersökningar om vad och hur hyresgästerna värderade olika lägen och 
faciliteter i både lägenheten och i kringliggande område. Alla hyresgäster har sedan fått sin 
lägenhetsdeklaration skickade till sig där utfallet av inventeringen framgår. I juli 2010 gick 
sedan den första hyresavin ut till hyresgästerna som är anpassad efter det nya värdet. Ståhls 
har valt att implementera den nya hyresnivån under tre års tid. Dock finns det undantag, ett 
kvarter fick relativt stor hyreshöjning och där har man valt att implementera det under fem år 
för att få en smidigare övergång. Nya hyresgäster får dock den nya hyran direkt från 
inflyttning.  
 
Då Ståhls under 2010 även förvärvat nya fastigheter i Norrköping och de nu fått sina 
deklarationer klara kommer dessa att vara färdiga med implementering under 2013.  
Ståhls har alltså valt att förändra hyran med i snitt 1/3 per år.  
 
Då Ståhls innehar ett mycket varierat bestånd av fastigheter finns det både lägenheter som fått 
höjd hyra likväl som det finns de som fått hyran sänkt eller oförändrad. I vissa områden har 
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detta orsakat en viss omflyttning. De mönster man sett hittills är att hyresgästerna i de centrala 
fastigheterna har flyttat ut i ytterområden till större grad än tvärtom. Däremot hade man 
förväntat sig en större omflyttning än vad som faktiskt skett. Positivt med den omflyttning 
som skett är att den ägt rum inom Ståhls egna bestånd. Då implementering inte är färdig än 
kan det uppkomma fler omflyttningar när resultatet av projektet är fastställt. Ståhls innehav är 
varierat men man har en inriktning mot fastigheter som enligt det här systemet klassats som 
något bättre än genomsnittet, rätt slags fastigheter som Emma uttrycker det. De har även 
förvaltat sina fastigheter så att de håller en hög kvalitet.  
 
De nackdelar Emma kan se med projektet hittills är att de tyvärr inte gick ut med tillräcklig 
information till hyresgästerna med god framförhållning. Många av Ståhls hyresgäster är 
insatta i debatten om det nya hyressättningssystemet och har många frågor om vad som sker 
med deras hyra. Därför anser Emma att det hade varit bra om de hade varit tydligare i sin 
information och hade kunnat förekomma hyresgästerna med t.ex. informationsmöten. Nu 
efterfrågade hyresgästerna mer information istället. Om man skulle ha börjat med projektet 
idag skulle Emma vara noga med att föra ut god information och i god tid till alla hyresgäster. 
När man nu skickade ut information om lägenhetsdeklarationerna var många punkter 
undermåligt beskrivna. Det tror Emma beror på att för dem själva var detta så självklart att det 
inte behövdes ges en förklaring.  
 
Om ”Rätt Hyra” skulle växa alltför mycket skulle det också kunna äventyra kvalitén av 
arbetet. Dels både om många aktörer går med men inte genomför det på ett adekvat sätt. Dels 
genom att antalet parametrar drar iväg och bli alltför många. Detta skulle göra arbetet för 
komplext samt att det skulle bli alltför detaljerat. Emma anser själv att det absolut inte bör 
tillkomma fler parametrar utan att de som finns väl räcker till.  
  
En annan nackdel som dock inte Ståhls upplevt är att det är dyrt och omständligt att 
implementera systemet. Många mindre aktörer ser detta som ett stort problem och har därför 
valt att vänta med infasningen och istället ta det pö om pö varefter omflyttning sker.  
 
Varför Ståhl valde att vara med i projektet var för att de dels blev förfrågade som en större 
aktör på hyresmarknaden i Norrköping. De kände även att det var ett steg som behövde tas. 
Hyresmarknaden i Norrköping har länge varit eftersatt och blivit allt mer skev efter åren. 
Fastigheter med samma läge och samma interiör kunde ha flera hundra kronor i differens i 
månadshyra. Detta har man med det här nytaget kommit till rätta med mer eller mindre.  
Ståhls ser också en stor fördel i att man genom den här förändringen får en mycket grundlig 
genomgång av sitt bestånd, detta är också ett av argumenten till att man är så positiv till 
arbetet. I och med den inventering som gjordes i början av projektet fick man en bättre insyn 
av underhållet av lägenheterna. Det ledde även till att relationen med hyresgästerna blev 
bättre då alla besöktes och pratades med. Även kundkännedomen ökade då stora 
undersökningar gjordes om vad kunderna uppskattar och hur och vad de värderar olika med 
sitt boende. I inledningsskedet hade Ståhls inga ekonomiska mål med projektet och det har de 
fortfarande inte. Detta för att det från början var ett nollsummespel. Däremot har det fått vissa 
ekonomiska effekter beroende på det bestånd som de idag innehar.   
 
I värderingen av boendeområden har man sett mycket till den attraktivitet området har. Då det 
är väldigt subjektivt har man mätt det efter hur stort tryck det är på vissa områden eller 
specifika fastigheter. Detta har gjorts främst genom att se till den kö eller avsaknad av kö 
samt till den allmänna uppfattningen. En jämförelse har även gjorts med hyresbostäders 
bestånd för att få fram en riktlinje.  
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För framtiden ser Emma på arbetet med ”Rätt Hyra” mycket positivt. Dels har det 
nyutvecklade datasystemet gjort arbetet mycket lättare och mer jämförbart mellan de olika 
aktörerna. Det gör det även lätt att samarbeta även då de befinner sig i olika faser i arbetet. 
Det som även är viktigt att trycka på och vara särskilt noggranna med är de mjuka värdena i 
processen. Det är punkter som är subjektiva och som lätt ändrar sig. Där måste detta vara ett 
levande projekt som inte stagnerar. Emma tror att det då lätt blir samma resultat som 
bruksvärdeshyressättningen stått för. Om man ser en trend i uppfattningen om t.ex. ett visst 
område kanske hyresparametrarna och lägenhetsdeklarationen måste göras om och kalibreras 
om. Detta måste självklart även göras om vissa faktorer försvinner eller förändras t.ex. om en 
ny servicebutik tillkommer eller om en park bebyggs. Det är även dessa boendepreferenser 
som Emma ser som mest angelägen att vara noga med. Då det är värden som kunden 
uppskattar och vad kunden är villiga att betala för anser Emma att det kan ses som en rörelse 
mot marknadshyra. Självfallet är det inte en ren marknadshyra men dock en rörelse åt det 
hållet. Dock anser hon att hyresmarknaden är en marknad som kräver två motparter. Kanske 
är det inte nödvändigtvis just allmännyttan som behöver vara referenssystem, men ändå någon 
form av reglering kommer att krävas.   
 
 
 
Roger Ekström, Fastighets AB L E Lundberg, viceVD 
Jenny Gustavsson, Fastighets AB L E Lundberg,69 
 
Roger är vVD, informationschef och regionchef Öst med nio år inom företaget medan Jenny 
är mer praktiskt insatt i hur ”Rätt Hyra” fungerar. Det är hon som arbetat mest med införandet 
av Husar och infasnings processen.  
 
Lundbergs och Ståhls gick in i projektet ”Rätt Hyra” ungefär samtidigt under 2008. De 
byggde även upp dataplattformen ihop under 2008. Då den är gemensam för de olika 
aktörerna anser Roger och Jenny att det blir väldigt enkelt att använda sig av den 
gemensamma prislista man satt upp. I början arbetade Lundbergs på ett annat sätt än Ståhls. 
Man valde att börja från botten och göra sin hemläxa väl som Roger beskriver det. 
Inventeringen av lägenheterna gjordes grundligt under 2008 och man förberedde sig på en 
folkanstormning när lägenhetsdeklarationerna först gick ut. Men den folkanstormningen har 
uteblivit. Av deras över 1600 lägenheter var det runt 120 som reagerade och hörde av sig. 
Utav dessa var ungefär 100 fall väldigt lättåtgärdade. Mest rörde det sig om hyresgäster som 
ansåg sig ha en något sämre standard än vad som angetts. Detta löste man genom att vara 
tillmötesgående mot hyresgästerna och åtgärda det som de ansåg vara felaktigt deklarerat. 
Detta tror man även beror på att tydlig information gått ut till hyresgästerna och i god tid. 
Dock förespråkades det att all information skulle skickas ut minst ett år i förväg men detta tror 
man på Lundbergs är något för lång tid. För när sedan ändringen kommer har hyresgästerna 
glömt av vad som informerades om.  
 
Lundbergs valde att ta del av samarbetet dels eftersom de är en stor aktör på Norrköpings 
hyresmarknad och dels för att de kände att detta var en på lång sikt riktig metod. Den tidigare 
var förlegad och hade gjort marknaden skev och orättvis inte bara prismässigt utan även 
underhållsmässigt. Med den här nya hade man förhoppningar om att få marknaden mer 
rättvis. För marknaden och dess hyresgäster och hyresvärdar är det inte ett hållbart system att 
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alla områden ligger inom samma hyresspann. Roger och Jenny tycker dock inte heller att det 
känns som en rörelse mot marknadshyror även om diskussionen funnits i media. Även ”Rätt 
Hyra” är byggd på ett kontrollerat system och det är man positiva till att behålla.  
 
År 2008 var som tidigare nämnt startskottet för ”Rätt Hyra” inom Lundbergs. År 2009 
började dock arbetet som hyresgästerna märkte av, de första lägenhetsdeklarationerna gick ut 
under september samma år. Därefter följde de första ändrade hyresavierna med utskick i 
januari år 2010. Man beräknar att vara färdiga med intrappningen 2012 och då kunna fortsätta 
med den vanliga förvaltningen. Nya hyresgäster som flyttar in är dock undantagna den 
hyresrabatt som intrappningen innebär och får den slutliga hyran direkt. Detta har orsakat 
några samtal när grannar i likadana lägenheter kommer på att de har olika hyra för i stort sett 
samma slags lägenhet. Men det är inte ett överhängande problem som man ser det på 
Lundbergs utan de allra flesta förstår och accepterar systemet väl. Relationen med 
hyresgästerna har dock inte förändrats nämnvärt. Lundbergs har alltid arbetat för att finnas 
nära sina hyresgäster och ha en god kontakt. Det kan även vara tackvare detta som det stora 
ifrågasättandet uteblev. Hyresgästerna litar på sin hyresvärd och anser att de gör det bästa för 
kunden på lång sikt.  
 
Det är även en del hyresgäster som flyttat efter att ”Rätt Hyra” infördes. Jenny tror att många 
av dessa ändå skulle ha flyttat och detta bara var vad som fick dem att agera. Den mesta 
omflyttning som skett har pågått inom det egna beståndet och det är i de flesta fall 
nedflyttningar. Det har frigjort många större lägenheter där det i regel bott äldre pensionärer 
som med den nya hyressättningen ansett att de faktiskt klarar sig på mindre kvadratmeter. 
Argumentet att ”Rätt Hyra” gör att äldre inte har råd att bo kvar ser inte Roger och Jenny som 
ett stort problem utan snarare som en fördel. Marknaden har helt enkelt viktats om och blivit 
mer rättvis även när det kommer till storleken på boendet.   
 
På Lundbergs anser man ”Rätt Hyra” vara ett system som är väl genomtänkt och väl anpassat 
för framtiden. I en fungerande kommun är det inte hållbart med samma hyra oavsett läge eller 
faciliteter. I och med ”Rätt Hyra” och de smärre omflyttningar som skett har även fastigheter i 
stadens ytterområden fyllts med hyresgäster då de idag har en mer rättvis hyra för sin 
beskaffenhet. Då Lundbergs innehav består av många centrala och väl underhållna fastigheter 
har deras hyresintäkter ökat. Även om det var tänkt att ”Rätt Hyra” skulle vara ett 
nollsummespel när Hyresbostäder och Hyresgästföreningen tog fram metoden så påverkas 
självfallet resultatet av hyresvärdarnas bestånd.  
 
När Lundbergs först gick med i projektet hade man inga ekonomiska mål med det hela. Av 
den orsaken att Hyresbostäder utformat poängschemat efter en tanke om nollsummespel blev 
det utgångspunkten även för Lundbergs. Däremot har man sett andra riktningar ekonomiskt 
vart efter tiden gått.  
 
Då systemet är väl utarbetat tror man att det kan fungera väl i andra kommuner med andra 
förutsättningar. Den gemensamma prislistan och värderingsgrunden gör att marknaden blir 
jämnare och stabilare för både hyresgäst och hyresvärd. Dock vill gärna Lundbergs få ned 
antalet parametrar då de anser att det kan bli för detaljstyrt i dagsläget. Däremot ställer de sig 
mycket positiva till att utöka antalet verksamma aktörer inom ”Rätt Hyra”. De tror att ju fler 
fastighetsvärdar som arbetar på samma sätt desto bättre utfall kommer metoden att få. 
Lundbergs ser inte heller några problem i att de olika aktörerna ligger i olika faser, det ser det 
snarare som en fördel. Dels för att de har kunnat följa i Hyresbostäders spår samt att de 
kunnat lära av deras misstag och behållningar.  
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En svårighet tror man dock kan ligga i den utmaning de små fastighetsägarna står inför. 
Eftersom Lundbergs är ett stort företag med stora resurser har man kunnat avsätta ungefär 1 ½ 
tjänst på att enbart arbeta med ”Rätt Hyra”. Rent ekonomiskt har detta inte varit något större 
problem för dem. Men för den enskilde fastighetsägaren som har ett par dussin lägenheter tror 
man på Lundbergs att detta arbete kan bli både kostsamt och tidskrävande och därför bli en 
spärr mot att gå in i projektet.  
 
Den framtida utmaningen tror man kommer att ligga i arbetet med prissättningen. Dels måste 
parametrarna hela tiden graderas om utifrån de förändringar som sker i området eller inom 
lägenheten. Dels måste även slitage och nyrenoveringar kalibreras in i lägenhetsdeklarationen. 
Från år till år är detta kanske inget problem dryftar Roger men frågan blir hur resultatet ser 
om 10-15 år.  
 
 
 
Hyresgästföreningen, Clas Rydgren70  
 
Clas arbetar som hyresgästrepresentant med särskilt intresse i arbetet med ”Rätt Hyra”. Detta 
har uppkommit sedan han och Hyresbostäders Lars Sandell redan 1997 började diskutera 
hyressättningen i Norrköping. De såg redan då ett problem med hur hyressättningen såg ut 
och att den hade vuxit ur formen den från början var stöpt i. Enligt 1968 års lag om 
bruksvärdeshyra skall hyran vara rimlig för boendets värde. Detta är en formulering man velat 
återgå till och byggt ”Rätt Hyra” tankarna kring. Från början kallade man det nya tankesättet 
för ”Rättvis Hyra”, det var ett namn man sedan frångick då det fick mycket kritik. Kritiken 
bestod till mycket av vad och vem som avgjorde att något var rättvist. Att sedan kalla det 
”Rätt Hyra” ger det en mer objektiv bedömning och lämnar det inte öppet för tolkning i 
samma utsträckning.   
 
Då ”Rätt Hyra” är tänkt att följa formuleringarna kring bruksvärdet i hyressättningen skall 
hyran motsvara det värde boendet ger kunden. Det ger enligt Clas att detta inte alls avspeglar 
de beskyllningar som ”Rätt Hyra” fått att vara en form av marknadshyra. Han anser snarare 
att det är att gå tillbaka till ursprungsformen och ställa tillbaka ordningen. När hyressättningen 
genom bruksvärdet begynte var tanken god och lagutformningen välarbetad. Men genom åren 
som gått har justeringar och korrigeringar gjort att det i verkligenheten blivit en alltmer 
snedvriden hyressättning. Denna snedvridenhet har man försökt ställa tillrätta genom 
ytterligare korrigeringar men det som egentligen hänt är att ännu mer oreda ställts. Med ”Rätt 
Hyra” anser Clas att man ställer hyressättningen till rätta igen med tanke på lagformuleringen.  
 
Att ”Rätt Hyra” inte tillkommit tidigare trots att samtal förts mellan Hyresgästföreningen och 
Hyresbostäder sedan slutet på 90-talet beror på att man inte kunnat enas om en form i ett 
avtal. Clas anser inte att det är tackvare några lagändringar som öppningar för samarbetet 
skett. De lagändringar som genomförts har visserligen gett dem mer tro på sin metod men har 
inte varit avgörande för genomförandet. Vad som däremot blir intressant att se är den effekt 
som sker genom lagändringen med genomförande i januari år 2011. Detta ser Clas som en 
stor skillnad mot tidigare och som en del som kan komma att påverka ”Rätt Hyra” till stor del.  
 

                                                
70 Intervju med Clas Rydgren, 2010-12-09 
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Clas känner sig idag nöjd med de poängscheman som arbetats fram och dess innehåll. 
Självklart finns det detaljer kvar att arbeta på och punkter som han anser kan förbättras med 
hänseende till de boendes fördel. Men på det stora hela är Clas väldigt nöjd med både 
poängsättningen och det samarbete som finns mellan aktörerna.  
 
När ”Rätt Hyra” först introducerades till Hyresbostäders hyresgäster gick man ut och hade 
stora informationsmöten gemensamt. Det gjorde att de medlemmar som efterfrågade mer 
information än den som skickats ut av bostadsbolaget kunde få det. De fick även där tillfälle 
att ställa frågor till både sin hyresvärd och även till den som representerar deras röst. Dock var 
det väldigt lite uppståndelse bland medlemmarna och Clas tror att de flesta accepterade och 
förstod metoden och dess mål. Positivt var också att medlemmarna hade väldigt mycket 
utrymme för ändringar i sin lägenhetsdeklaration genom Hyresbostäder. En bidragande orsak 
till att detta flöt på fint tror Clas beror på dels det goda samarbete man haft med 
Hyresbostäder, dels Hyresbostäders kundvänliga inställning och allra helst till att det var och 
är en väl genomarbetad metod.   
 
Vid hyresförändringarna och implementeringen av de privatas bestånd har det inte tillstött 
några mer komplikationer än vad det allmännyttiga beståndet utgjorde. Clas kan se det bero 
på att den första vågen av upprördhet hade passerat och att invånarna hade kommit att förstå 
förändringen och se det positiva i det. Självklart har det varit medlemmar som har hört av sig 
och det har förekommit fall som dragits ända till Hyresnämnden men dessa är försvinnande 
små och utgör inte exempel på majoritetens reaktioner.  
 
Vad som lyfts fram på de möten där Clas och representanter från Hyresbostäder mötts av 
burop är kundnyttan med metoden. I särskilt ett område var många väldigt upprörda på de 
kommande hyreshöjningarna. Det som dock visade sig var att hälften av mötesdeltagarna 
faktiskt skulle få en hyresreducering. När metodens arbetssätt och kundnyttan lagts fram var 
många nöjda och hade bytt inställning till ”Rätt Hyra”. Vissa av dem som först buade ut Clas 
och Hyresbostäder kom faktiskt att förorda ”Rätt Hyra” innan mötet var över. Detta tror Clas 
beror på att metoden ser till kundens nytta och inte till att tjäna mer pengar på befintligt 
bestånd. En annan fördel med ”Rätt Hyra” tror Clas ligger i att den är väldigt anpassningsbar. 
Man har bland annat kunna ändra från gängse tillvägagångssätt så att vissa reduceringar skett 
snabbare än andra pga. att aktuellt område behövde en inflyttning och att ingen hade tjänat på 
en intrappning av reduceringen.  
 
Vad Clas är mån om är att det här är ett levande dokument som inte får stagnera. Det måste 
hela tiden arbetas med och korrigeras varefter tiden går. Det ger metoden en mjukhet och 
ödmjukhet inför förändringar vilket den gamla hyressättningen saknade.  
Han tror även att metoden är så väl genomarbetad och med den digitala plattform som 
utarbetats lätt kan exporteras till andra kommuner. Redan idag har man ett liknande arbetssätt 
i grannkommunen Finspång. Men då antalet medlemmar och hyresgäster genom 
Vallonbygden som är det allmännyttiga bostadsbolaget på orten är mindre har man valt att 
använda en light-metod med enbart ett fåtal mätparametrar. Det tror Clas är en metod som kan 
vara än mer populär att ta vidare till andra marknader.  
 
Att utöka antalet parametrar anser han inte vara nödvändigt för resultatet av metoden. 
Däremot ställer han sig mycket positiv till att fler hyresvärdar ansluter sig. Genom det avtal 
man slutit under 2010 med Fastighetsägarna säger man att deras medlemmar ska använda sig 
av ”Rätt Hyra” för alla deras fastigheter. Dock har man inte sett några resultat av avtalet än 
mer än ett par förberedande samtal. Clas anser att det är nästintill nödvändigt att alla är med 
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för metodens framtid. Allra helst med de nya hyressättningsregler som tillkommer 2011 känns 
det angeläget att alla är med och arbetar från samma utgångspunkt. Clas tror också att det är 
viktigt ur ett hyresgästperspektiv att alla har samma hyressättningsgrund. Annars tror han att 
det blir svårt för hyresgästen att veta varför hyror skiljer sig från hus till hus som till och med 
kan ligga granne med varandra. Om alla istället ansluter sig till ”Rätt Hyra” blir det både 
enklare och mer rättvist för alla. 
 
 
 
Hyresbostäder, Lars Sandell71  
 
Lars arbetar på Hyresbostäder som är Norrköpings allmännyttiga fastighetsbolag med över  
10 000 lägenheter i beståndet.  
 
När han och Clas på Hyresgästföreningen började diskutera hyressättningen och hyresnivån i 
Norrköping på sent 90-tal var det på grund av några av de problem de såg. De konsekvenser 
de såg av hur hyran sattes var att det bland annat var mycket svårt att hyra ut lägenheter i 
vissa områden. Dessa områdens hyror låg på samma nivå som centrala hyror som hade långt 
fler favörer i närområdet. Man såg även ett problem med de justeringar som gjordes för att 
jämna ut klyftor i hyressättningen. Dessa justeringar gjorde bara hyressättningen mer och mer 
ojämn.  
 
Under tiden som diskussioner pågick kände man att Norrköping och de själva inte riktigt var 
mogna för en sådan stor förändring som man ansåg skulle behövas. Det var en process som 
fick växa sig fram under lång tid. Målet med förändringen var att få rätt prissättning i hela 
Norrköping. Detta hade man som mål att det skulle förbättra situationen för de boende såväl 
som för hyresvärden. Hyresvärdens vinst hoppades man skulle innebära en minskning av 
vakansgraden och på så vis få en större hyreseffektivitet. Målet var på inget sätt att närma sig 
en marknadshyra utan snarare att återgå till vad som en gång var tanken med 
bruksvärdeshyran. 
 
År 2003 tog man så handkraftigt tag i det man då kallade ”Rättvis Hyra”. Det föregicks av en 
stor inventering av beståndet. Då detta var ett mycket stort arbete valde man att skicka ut 
förtryckta enkäter till hyresgästerna där man deklarerade vad man trodde lägenheten var 
försedd med t.ex. parkettgolv och diskmaskin. Om hyresgästen misstyckte till någon av de 
faciliteter man tagit upp gjorde man en revidering av deklarationen. Arbetet med 
inventeringen var tids - och resurskrävande. Detta gjordes även innan dataplattformen Husar 
var utvecklad. All information som samlades in fördes in i ett komplext exel-ark och 
bearbetades därigenom.  
 
Man tog fram en informationsbroschyr som skickades ut till alla hyresgäster, man skrev även 
mycket om förändringen i Hyresbostäders nyhetsbrev. I samarbete med Hyresgästföreningen 
anordnades även möten med de boende. Dessa möten besöktes av ungefär 25 % av dem som 
påverkades. I jämförelse med ett vanligt möte utanför ”Rätt Hyra” där ungefär 5 % av de 
boende infinner sig så är det många. Men Lars är ändå förvånad över att deras hyresgäster 
verkar ha tagit förändringen med ro. Hyresbostäder förberedde sig nogsamt med information 
och tillgänglighet inför den folkanstormning man väntade sig. De arrangerade möten och 
telefonväkteri av ledningen för att svara på de boendes frågor. Detta uteblev dock och 
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förändringen har smidigt flutit på. Detta tror Lars beror på att Hyresbostäder alltid arbetar på 
att ha en mycket god kommunikation med sina hyresgäster. De reaktioner som varit är ett 
fåtal fall som nått uppgörelse i hyresnämnden och liten omflyttning. Men med en god grund i 
information till och kommunikation med hyresgästerna tror Lars man kan undvika mycket 
problem. Att Hyresbostäder dessutom från början gick ut med att detta för dem var ett 
nollsummespel tror Lars varit en positiv faktor. Han tror att detta ökat hyresgästens förtroende 
för Hyresbostäder då de vet att förändringen inte var till för att tjäna mer pengar utan för att 
förbättra det gällande systemet. Viktigt är att en förändring av detta slag är välförankrat samt 
upplevs som rättvist för kunden. På Hyresbostäder var man rädda för att detta skulle komma 
att uppfattas som en produkt som kom uppifrån sett hierarkiskt och utan möjlighet att 
påverka. Dock har man genom god kommunikation kunnat undvika den fallgropen.  
 
Den omflyttning som skedde var liten i proportion till Hyresbostäders bestånd i Norrköping. 
Därför tycker inte Lars att man kan prata om en segregationspåverkan. Den förändring som 
skett är att bostadsbidragsfördelandet har skiftat från pensionärer i stora lägenheter som bytt 
till mindre till barnfamiljer som nu kunnat flytta till områden som är bättre lämpade för dem 
t.ex. nära skolor och natur. Då det har varit en stor ökning av utlandsfödda svenskar i 
Norrköping senaste åren har detta hjälpt till att brygga över de klyftor som annars hade kunnat 
uppstå.  
 
Den lägenhetsdeklaration som är framtagen till varje lägenhet skickas vid varje ändring av 
hyra eller lägenhetens faciliteter ut till hyresgästen. Detta för att förtydliga vilken påverkan 
ändringen fått på det totala värdet av lägenheten. Då Hyresbostäder är klara med sin infasning 
idag har man något av dess facit i hand. Vad som var svårast med det hela var de 
hyresförändringar som tillkom under tiden ”Rätt Hyra” trappades in. Helst hade man velat att 
tiden stod stilla under tiden. Men eftersom de årliga hyresförhandlingarna pågick som vanligt 
var de tvungna att läggas in i processen. Detta var i många fall svårt att förklara för 
hyresgästerna och även svårt för dem själva att förstå hur de lättast skulle införa dem. Detta 
tror Lars dock kommer att bli mycket lättare nu när infasningen är fullgjord.  
 
Det antal parametrar poängsystemet består av idag tycker Lars är fullt tillräckligt. Han skulle 
inte vilja tillägga något med risk för den detaljstyrning som lätt skulle uppstå. Han tror att det 
skulle påverka den flexibilitet de idag kan erbjuda sina hyresgäster utan att det påverkar deras 
hyra anmärkningsvärt. Lars är snarare av den åsikten att han vill hålla antalet parametrar nere.  
 
Dock ser han det positivt att få in fler aktörer i programmet. Som han ser det finns det alla 
möjligheter för dem att delta. Ett väl genomarbetat arbetssätt finns att efterapa, möjlighet att 
köpa licensrättighet till den speciellt uppbyggda dataplattformen finns samt att 
Norrköpingsborna har vant sig vid tanken. Dessutom finns det krav från sammanslutningen 
Fastighetsägarna att deras medlemmar skall bli en del av ”Rätt Hyra”. Att det skulle vara svårt 
och krävande för små fastighetsägare håller inte Lars med om. Enligt honom har en 
fastighetsägare i snitt 12 lägenheter. Det skulle därför inte vara ett stort arbete att inför ”Rätt 
Hyra” för denne. Om alla vore med skulle det också underlätta vid framtida 
hyresförhandlingar tror Lars.  
 
Vid framtida förändringar måste man ta hänsyn till tidens tand på lägenheten och 
kringliggande bekvämligheter såsom affärer. Då det är en relativ skala är hela poängsystemet 
är byggt på att det är viktigt att vara känslig i sina bedömningar. Poängskalan måste kvarstå 
för att behålla balans i systemet, däremot måste poängen sänkas på lång sikt. Något som är 
värt 6 poäng idag är med största sannolikhet inte i samma skick och har samma värde om 10 
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år. Även värderingar om mer subjektiv art förändras över tid t.ex. vilka bostadsområden som 
är mer eller mindre attraktiva.  
 
Hyresbostäder gör årligen undersökningar bland sina hyresgäster om deras åsikter angående 
boendet. Detta görs genom företaget AktivBo som har mångårig erfarenhet av att hantera 
enkätmaterial. Det resultat man får därigenom ligger sedan till grund för förändringar och 
diskussioner. Då det visar tydligt på trender i värderingsunderlaget är det något man kommer 
att fortsätta att arbeta med i framtiden hos hyresbostäder.  
 
Målet att minska vakanserna i hyresbeståndet är en punkt som uppfyllts mycket väl genom 
arbetet med ”Rätt Hyra”. Många områden som tidigare var glest befolkade har idag en normal 
vakansgrad på ett par procentenheter. Ett gott exempel på detta är Ättetorp där 
hyresändringarna innebär en reducering på 22 %. Man valde även här att göra en avvikelse 
från det stegvisa införandet av hyresreduceringar. I Ättetorp infördes den nya lägre hyran på 
en gång och genast ökade efterfrågan på lägenheter. Detta är ett tydligt exempel på att ”Rätt 
Hyra” bättre speglar den efterfråga som finns än tidigare.  
 
Lars tror även att ”Rätt Hyra” väl skulle kunna fungera i andra kommuner. När det infördes i 
Norrköping hade man en hyresdifferens på ca 30-40%. Vid en kommun med liknande eller 
mindre hyresdifferens borde det fungera utan problem. Däremot ställer han sig frågande till 
hur det skulle fungera där hyresdifferensen är större. Det är ett problem de på Hyresbostäder 
inte behövt ta ställning till och har därför inte undersökt frågan närmare.  
 
 
 
Fastighetsägarna, Eva Nordgren72  
 
Eva arbetar som medlemsombud hos Fastighetsägarna i Norrköping. Hon är den som aktivt 
arbetar med "Rätt Hyra" för dem.  
 
Eva anser att arbetet med "Rätt Hyra" är ett steg på hyresmarknaden som var tvunget att tas. 
Hyressättningen hade vuxit ur sin form och ologiska hyressättningar hade blivit följden av 
det. Med "Rätt Hyra" blir hyressättningsmallen vad den borde vara. Hon anser att det är ett 
mycket bra medel att använda vid hyressättning och som gör värderingen mer rättvis än vad 
den var tidigare.  
 
Själva modellen tycker Eva är väl utformad och enkel att använda. Poängsystemet gör det 
övergripbart och lätt att förstå. Dock skulle antalet parametrar kunna minskas något. Detta för 
att underlätta för de mindre fastighetsägarna som inte har så stora resurser att lägga ned. Det 
Eva skulle önska en förbättring inom är framför allt själv avståndsbedömningen. Modellen är 
uppbyggd genom att varje område eller kvarter får ett avståndspoäng till centrum eller vitala 
serviceutbud. Dock kan ett område eller kvarter vara stort till ytan och det får till följd att det 
faktiska avståndet skiljer sig mellan de som bor längst bort och de som bor närmast. Den 
bedömningen tycker hon därför blir lite godtycklig och skulle kunna förbättras. Men å andra 
sidan måste en gräns dras någonstans.  
 
Även bedömningen om allmänteknisk standard är en punkt som skulle kunna förbättras. Det 
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är idag ett ganska svävande begrepp där stort utrymme lämnas åt förhandlingen. Ofta baseras 
det på byggnadens produktionsår och den standard som gällde för perioden. Dock kan det 
skilja ganska mycket även mellan byggnader som är producerade under samma tid. Detta är 
de punkter i modellen som Eva skulle vilja se förbättras. 
 
Enligt Eva är intresset för att införa "Rätt Hyra" hos deras medlemmar stort. Många ställer sig 
mycket positiva till arbetssättet och tycker att det är framtidens väg att arbeta. Dock finns det 
en motståndskraft i att starta ett sådant stort förändringsarbete som detta avser. Det första är 
att insamlandet av lägenhetsinformationen är ett stort jobb. Det kräver mycket tid och arbete 
att genomföra inventeringen av beståndet samt att sammanställa allt material. Många 
fastighetsägare anser att de inte har tid eller ekonomiska resurser att lägga ned på arbetet. 
Fastighetsägarna har som medlemsorganisation funderat på om de skulle kunna erbjuda sina 
medlemmar en tjänst för detta arbete men det är inte något som är aktuellt idag pga. 
personalfrågor.  
 
Ett annat motstånd som Eva mött i kommunikationen med deras medlemmar är att man som 
liten enskild fastighetsägare är mycket försiktigare i sin förvaltning. Man vill inte riskera att 
komma på kant med sina hyresgäster eller att riskera sin relation med dem. Det finns även en 
viss rädsla för att förlora hyresintäkter om det skulle visa sig att aktuellt bestånd ligger i 
områden med lägre poängstandard. Men överlag anser Eva att hyrorna är väl satta på speciellt 
den privata sidan. Det har blivit en jämnare och mer rättvis fördelning som hon anser gynnar 
hyresmarknaden på både hyresvärdens och hyresgästens sida. Bor man i de mest centrala 
delarna av staden är det kanske inte mer än rättvist att man betalar lite mer än om man bor i 
ytterområdena. Detta tycker Eva också har gjort att den demografiska fördelningen blivit 
bättre. Det har alltså blivit en bättre träffsäkerhet i boendet mot det pris man är villig att 
betala.  
 
Eva ser arbetet med "Rätt Hyra" som en nödvändighet för att differentiera hyran igen. De 
hyror som fanns var felaktigt satta efter åratal av invuxen skevhet. Denna tror Eva beror på att 
allmännyttan och hyresförhandlingarna med dem dragit allt mer åt att kostnadstäckning av 
nya projekt. Det har alltså inte parerats med bruksvärdet vilket egentligen är tanken.  
 
Att "Rätt Hyra" skulle fungera i kommuner utanför Norrköping ser Eva som en självklarhet. 
Då det idag är många kommuner som arbetar fram ett system med systematisk hyressättning 
skulle Eva önska att de kanske var lite mer lika varandra. Om alla olika arbetssätt hade 
samma grundplåt tror hon att det skulle blir enklare att arbeta med systemet. Ett exempel som 
hon tar upp är balkonger. De är långt ifrån lika värdefulla i olika kommuner trots att de i 
grund och botten är samma beskaffenhet för hyresgästen.    
 
För att föra modellen vidare krävs fortsatta diskussioner i hyreskommittén om vilka 
förbättringar som kan göras. Ett varningens tecken ser Eva i att stora lägenheter tenderar att få 
väldigt mycket högre hyror än mindre i samma område. Detta är även det en punkt som hon 
anser man måste fortsätta skruva på för att få ett bra resultat. Men det gäller att ta det varsamt 
och att inte förhasta några beslut.  
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Kommunalråd Mattias Stenberg73 
 
Mattias Stenberg är nyligen tillsatt ansvarig för arbetet med ”Rätt Hyra”, han tog då över från 
Eva Andersson. 
 
Mattias som kommunalråd ställer sig positiv till arbetet med "Rätt Hyra" då dem inom 
kommunens er det som en rättvisare fördelningsgrund av hyror. Han tycker att värderingen av 
de olika parametrarna är bra och att implementeringen gått smidigt än så länge. Att det finns 
detaljer i modellen som går att förbättra och att det krävs ett regelbundet arbete tycker Mattias 
är självklart. Det är även det som är en styrka med arbetssättet. När Hyresbostäder började 
med "Rätt Hyra" var det för deras del även ett nollsummespel vilket Mattias tycker var bra. 
Det gjorde att det endast var boendefördelningen som förändrades och inte innebar någon 
ändring av hyresintäkterna. Mattias tycker att boendefördelning i Norrköping blivit bättre och 
mer rättvis efter införandet av "Rätt Hyra" och att den förutsägelsen om att t.ex. pensionärer 
inte skulle ha råd att bo kvar inte har inträffat i Norrköping. Detta tror han beror på att 
Hyresbostäder innehar ett stort bestånd som successivt har fyllts på senaste åren. Det beror 
främst på att Norrköping har haft en relativt stor inflyttning samt stora behov från bland annat 
stora barnkullar som nu skall flytta hemifrån. Dessutom har nybyggnationen inte hållit samma 
takt och kunnat förse marknaden utefter den efterfråga som finns.  
 
Den socioekonomiska fördelningen anser inte Mattias ha blivit förändrad efter införandet av 
”Rätt Hyra” och inte heller tycker han att segregeringar har ökat på grund av detta. Dock tror 
Mattias att detta mycket har att göra med att omflyttningarna varit mycket små.  
 
Att ta modellen vidare till andra kommuner tror inte Mattias skulle vara något problem då han 
inte ser Norrköping som någon utstickande kommun. Visserligen har arbetet säkert 
underlättats lite av att det fanns ett överutbud av hyreslägenheter vid starten av arbetet. Men 
det ska inte vara en avgörande faktor som Mattias ser det. Mattias tycker att modellen "Rätt 
Hyra" generellt är en bra uppbyggd metod som lätt kan anpassas efter andra förhållanden. 
Hittills har de som kommun enbart sett positiva resultat av arbetet. Det är både bra för 
helheten på hyresmarknaden samt att det inneburit en mängd positiva effekter på boendet.  

                                                
73 Intervju med Mattias Stenberg, 2011-01-10 
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6 Analys  
      

Här knyts de tidigare kapitlen ihop genom att teori och empiri kopplas samman och bildar 
grund för studiens resultat. 
 
Genom mitt arbete med uppsatsen har jag funnit flera intressanta resultat. Då allt fler 
kommuner inför någon form av systematisk hyra och Norrköpingskommun är en av dem som 
kommit långt i processen anser jag att det finns mycket att ta lärdom av.  
 
En av de punkter jag funnit intressant är att jag i inledningsfasen av min uppsats var fokuserad 
på vad de lagändringar som skett inom hyreslagstiftningen de senaste åren fått för effekt. Jag 
hade även en ogrundad förväntan om att det kanske till och med var detta som hade gjort 
”Rätt Hyra” möjlig. Men efter intervjuerna med de inblandade har jag fått bilden av att det 
inte alls är tackvare lagändringar de har kunnat ändra sitt arbetssätt. De intervjuade anser att 
det inte har haft någon påverkan utan att de skulle ha haft samma framgång även utan aktuella 
lagändringar.  
 
Jag är av den åsikten att utan gjorda lagändringar hade det varit svårt att genomföra ”Rätt 
Hyra” i den form det har idag. Men då lagändringarna införts i takt med arbetet med ”Rätt 
hyra” tror jag att de har flutit ihop och att hänsyn tagits utan att de involverade tagit notis om 
förändringen. Vad som skall bli intressant att se är hur den nya lagen om hyresförhandling 
kommer att kunna implementeras i ”Rätt Hyra”. Jag tror att samarbetet kommer att få sig en 
törn om de inblandade inte kan komma överens om en gemensam hyresförändring. Detta kan 
bli svårt med tanke på att de har olika resultat att uppfylla. Samtidigt som Hyresbostäder inte 
skall vara vinstdrivande är de privata fastighetsägarna måna om att faktiskt göra en vinst på 
sitt bestånd. Detta kan göra att de har olika utgångspunkt och leda till osämja dem emellan. 
Därför anser jag att det kommer att bli mycket viktigt för dem att arbeta på sin goda relation. 
Då bruksvärdesystemet länge varit den rådande metoden för hyressättning är detta en stor 
ändring för de iblandade. Det innebär en stor förändring inte bara arbetsmässigt utan även 
förhandlingsmässigt. Därför kommer det bli av största intresse att se hur 2011 års 
förhandlingar går till efter att allmännyttan förlorat sin normerande roll. Jag tror det kan bli 
något av brännpunkt för det fortsatta arbetet med ”Rätt Hyra”. 
 
 Genom att de iblandade parterna har olika resultatmål har även utfallet av implementeringen 
av ”Rätt Hyra” blivit av differentierat slag. I mina intervjuer påpekar hyresvärdarna att det 
inte var deras grundtanke att hyresintäkterna skulle förändras. Hyresbostäder har haft som 
grundvärdering att deras hyresintäkter inte ska öka utan endast omfördelas. Enligt dem så har 
detta även uppfyllts. Vad gäller Ståhls och Lundbergs var svaret av vagare karaktär. Men 
oavsett om deras hyresintäkter ökat eller minskat följer de den gemensamma prislista som 
arbetats fram. Därför anser jag att det är av ringa intresse huruvida en hyresvärds hyresintäkt 
ökar eller minkar efter införandet. Så länge de följer de gemensamma ramarna bör man inte 
lägga någon värdering i huruvida de vinner eller förlorar på införandet. Dock kan jag förstå de 
hyresvärdar som väntar med införandet då de känner till att deras bestånd kommer att få en 
minskad hyresintäkt om de inför ”Rätt Hyra”. Däremot anser jag att för att få bästa effekt av 
arbetssättet så bör alla hyresvärdar, stora som små, ansluta sig.  
  
Den prislista man vill se ”Rätt Hyra” som är baserad på hyresgästernas värdering av olika 
faciliteter. Detta är viktigt att fortsätta att ta i beaktande och använda som ett levande 
dokument. De intervjuande har alla detta som mål med arbetet vilket är viktigt. Då 
värderingar ofta skiftar över tid och ofta baseras på en jämförelse av vad man får för värde för 
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ett visst pris är det betydande att se över värderingarna regelbundet. Detta kan göras på olika 
sätt men det avgörande för att behålla kundnöjdheten är att ta hänsyn till förändringarna. 
Dock får man inte vara alltför föränderlig och försöka följa minsta svängning på marknaden 
då det lätt blir rörigt för både hyresgäst som aktör. Det är därför man bör ha trögrörliga priser 
inom prissättningen av de olika parametrarna. Icke att förglömma är att till den prislista som 
utformats tillkommer de årliga förändringarna som ändrar kundens hyra. Jag anser att ”Rätt 
Hyra” är ett bra arbetssätt för att hitta en rättvis hyra. Såsom Malmömetoden fungerar är 
också ett bra exempel, dock anser jag den vara tilltagen i yttersta laget med ca 180 olika 
parametrar. Jag tror att den lätt kan bli mastig att både arbeta med och att sätta sig in i för 
hyresgästerna. MKB och Malmökommun har dock rönt stora framgångar med sin metod.  
 
För mig är en rättvis hyra ett pris kunden betalar för en hyresrätt som uppfyller vissa krav. En 
hög hyra förutsätter då att fler och högre krav är uppfyllda tex. centralt läge och moderna 
faciliteter. Ett lägre pris ger att färre krav är uppfyllda men då kompenseras med ett lägre pris. 
Därefter kan kunden välja vad som ger dem mest värde för sin livssituation. Endel uppskattar 
en låg boende kostnad och accepterar då en lägre standard eller sämre läge. Det kan även vara 
så att vissa uppskattar det ”sämre” läget, tex. boenden utanför stadskärnan. Medan vissa vill 
ha stadens puls inpå knuten och får då vara att beredda att betala för det. Tyvärr är det så att 
hyresmarknaden spelar ett vågspel då det finns en begränsning av utbudet samt att hyresrätten 
spelar en roll i det sociala skyddsnät vi i Sverige innehar. Att kunna få ett fullvärdigt boende 
utan att gå med en monetär insats är en stor grundsten i hyresrättens fundament och skall så 
förbli. Därmed kan inte hyrorna vara marknadsbaserade och inte fullt ut vägas efter utbud och 
efterfrågan.  
 
Då båda förut nämnda metoder är baserade på en viss prissättning av parametrarna är det 
intressant att se på vad dessa pris vilar. Som jag tidigare nämnt är det värderingar som utgjort 
grunden för prislappen på vardera parameter. De tre grundstenar som allmän 
tjänsteprissättning vilar på anser jag endast blir delvis uppfyllda. Framtagningskostnaderna är 
vad självkostnaden baseras på och som även Hyresbostäder måste uppfylla. Däri kan inräknas 
produktionskostnader men även drift - och underhållskostnader för beståndet. I och med att 
”Rätt Hyra” premierar en välskött fastighet med en högre poäng tror jag att det kan främja 
förvaltningen av fastigheter. Hyresvärden kan då känna en säkerhet i att få en ökad 
hyresintäkt efter gjord investering.  
 
Värdet för kunden finner jag i det här fallet mycket intressant. Vid en vanlig tjänsts 
prissättning baseras priset på vad en kund kort och gott vill betala för den. Inom 
hyresmarknaden finns dock regleringar i form av besittningsskydd och fram till 1 januari 
2011 var även allmännyttan normbildande för hyressättningen. Med en rättvisare 
hyressättning tror jag även att hyresgäster känner att de får vad de betalar för. Då alla 
människor värderar sin boendesituation olika är det idealiskt att kunna välja boende efter det 
pris man vill betala eller tvärtom. Det tror jag gör att kundnöjdheten ökar. Det finns dock även 
en begränsning i och med att hyresförhandlingarna mellan de olika parterna måste gå iland 
varje år. Däri går grundpelaren om konkurrenternas prissättning förlorad. På denna marknad 
måste dock alla vara överens och följa samma linje. Här gäller inte fri prissättning. Dock har 
även detta ändrats med den nya hyreslagen och är en av de poster jag anser vara intressanta att 
fortsätta undersöka. Men då ”Rätt Hyra” ska vara en rättvist uppbyggd prislista som anpassas 
individuellt efter varje lägenhet krävs det en gemensam värdering av parametrarna. Det man 
utgått ifrån vid värderingen är dels en allmän uppfattning samt kundundersökningar där 
kundens röst framförs. Dessutom har företagen kunnat se rörelser i omflyttningsmönstrena. 
Men då det hittills har varit mycket små omflyttningar anser jag att detta är ett alltför litet 
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underlag att basera fortsatt prissättning på. Jag anser att det 40-tal parametrar som används 
idag är fullt tillräckliga för att få ett gott underlag för en rättvis prissättning.  
 
I teoridelen skriver jag om kundens förväntningar på en tjänst enligt Echeverri och 
Edvardssons modeller. De menar att man kan hjälpa kunden att ha rätt förväntningar på köpt 
tjänst. Detta anser jag man i ”Rätt Hyra” utnyttjar på bästa sätt där men engagerar kunden i 
lägenhetsdeklarationen. Genom denna deklaration och samspel med kunden i det tidiga skedet 
ger det kunden en känsla av att vara delaktig. Det ger även kunden en möjlighet att förstå 
vilken hyresnivå dennes hyresrätt kommer att erhålla. Om detta beslut hade tagits ovan 
hyresgästens huvud tror jag detta hade orsakat mycket mera upprördhet än vad man sett 
hittills.  
 
Dock anser jag det viktigt att hyresmarknaden fortsätter att vara reglerad för att skydda 
hyresgästen som trots allt på de flesta hyresmarknader är i underläge. I en perfekt värld skulle 
inte regleringar behövas, men det gör det trots allt så länge det finns t.ex. bostadsbrist. Jag tror 
även att regleringar ger samarbetet mellan parterna vissa ramar att arbeta inom och på så sätt 
underlättar arbetet mot det gemensamma målet. 
 
En svårighet med att fler aktörer ansluter sig till ”Rätt Hyra” är den stora spännvidden av 
olika bestånd. Vissa bestånd är stora eller belägna i områden med höga poäng medan andra är 
mindre eller ådrar sig låga poäng. I arbetet med att inkludera fler medaktörer anser jag det 
vara viktigt att man står fast vid sin prislista. Att sätta hyresgästen i fokus tror jag blir av 
största vikt för att prisbildningen ska kunna fortgå. Häri blir även Fastighetsägarnas roll 
betydande då de kommer att representera både anslutna och icke anslutna hyresvärdar. Det 
blir viktigt för dem att hålla sig neutrala och enbart se till att arbetet sker rättvist enligt de 
ramar ”Rätt Hyra” är uppbyggt enligt.  
 
För själva implementeringen tror jag att framtida medlemmar av ”Rätt Hyra” kommer ha en 
lätt väg att vandra. Många kostnader är i och med införandet redan täckta av de idag aktiva. 
Kommande aktiva kan också dra stor lärdom av de andras arbete. 
 
Alla mina respondenter i intervjuerna var mycket noga med att påpeka att deras samarbete var 
gott och att de ofta var rörande överens om arbetet med ”Rätt Hyra”. Huruvida detta kommer 
att fortsätta eller är en fas i samarbetet återstår att se. Jag tror att det goda samarbetet och de 
fina resultaten av ”Rätt Hyra” dragit nytta av att hyreskommitténs medlemmar kommer väl 
överens. Om någon av aktörernas representanter inte hade passat in i gruppen är jag inte säker 
på att arbetet flutit lika fint. Att välja en väl samarbetande grupp är avgörande för varje 
projekt och även något man bör vara noga med i framtida kommuner vid ett så omfattande 
arbete som detta.  
 
Som Echeverri och Edvardsson skriver är det viktigt att kunden är en del av processen som 
tjänsten består av. I en hyressituation utgör hyresgästen och dennes upplevda kvalitet stor del 
av tjänsten. Att det även är kunden som utgör den största och bästa källan till marknadsföring 
gör det viktigt för hyresvärden att sköta sina kundrelationer väl. Detta anser jag utgör ett stort 
incitament, utöver det faktum att reglering av prissättning finns, att ta ut en hyra som 
merdelen hyresmarknaden anser skälig för givna förutsättningar.   
 
Eftersom de berörda aktörerna är så överens om att Rätt Hyra” är den framtida vägen att gå 
inom hyressättningsarbetet kvarstår min förundran om varför inte fler kommuner valt att 
arbeta på liknande sätt. Jag tror att det beror på att det är ett nytt sätt som inte är vedertaget 
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ännu. Samt att man inte har sett några långsiktiga resultat ännu. Dessutom tror jag att andra 
som sneglar på att inför något liknande drar sig för att ändra på ett system som fungerar. Detta 
då det lätt uppstår irritation i början från hyresgästerna samt att man inte vet hur samarbetet 
mellan aktörerna skall se ut. Därför anser jag att modellen ”Rätt Hyra” är ett intressant 
arbetssätt att titta närmare på.  De kostnader som är förknippade med uppstarten av en metod 
likt ”Rätt Hyra” kan till viss del undgås. Genom att noga studera andra orter där en 
systematisk hyressättning är implementerad och att använda ett liknande tillvägagångssätt får 
man en mall att följa. Dessutom finns Husar som licensprogram att köpa in. Detta minskar 
kostnaden för att ta fram ett eget dataprogram för hanteringen av arbetet.   
 
Min studie har inte riktigt fallit ut som jag själv trodde från början. Jag trodde att jag skulle 
upptäcka att lagändringarna varit en stor del av förändringsarbetet samt att man i 
inledningsfasen skulle ha stött på många problem. Efter studien har resultat av helt annan 
inriktning framkommit. Gjorda lagändringar anser de intervjuade inte ha haft någon påverkan 
och inte heller anser de sig ha sett några risker eller negativa sidor med införandet. Detta tror 
jag beror på att ”Rätt Hyra” är ett arbetssätt som tillkommit efter många års diskussion samt 
en generell efterfrågan. Därför har ”Rätt Hyra” vuxit sig fram sakta och säkert och till slut 
varit det enda och det självklara alternativet. Hyresmarknaden befinner sig i en fas av 
förändring och där anser jag att ”Rätt Hyra” är på rätt spår. Hyressättning av detta slag tror jag 
är den framtida modellen då den ger både hyresvärd och hyresgäst ett mer rättvist pris. I 
längden tror jag även att detta kan leda till ett bättre fastighetsförvaltande. 
 
 
 
 
 
7 Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras mina slutsatser från studien. Jag ger också förslag på vidare 
forskning. 
 
 
 
Slutsatsen av mitt arbete är bl. a. att de lagmässiga förändringar som jag trodde var så vitala i 
arbetet med ”Rätt Hyra” visade sig spela en mycket mindre roll. Jag ställer mig dock 
fortfarande frågande till hur det hade sett ut om dessa de facto inte skett. Även huruvida 
hyresintäkterna kommer att förändras för de olika fastighetsägarna är intressant. Jag tror att en 
stor bromsloss för de mindre privata fastighetsägarna består i att de ser på framtiden med stor 
försiktighet. Men jag tror att för att få en rättvis hyresmarknad där hyresgästen förstår 
marknaden måste alla spela efter samma regler. Både därför och för att få en lättare 
förhandlingssituation tror jag att det är en enorm fördel om så många som möjligt ansluter sig. 
Då intresset dessutom är stort tror jag att det kommer att anslutas fler och fler den närmaste 
tiden. Det är även viktigt för de inblandade att fortsätta arbeta med modellen och hela tiden 
sträva mot ett bättre mer aktuellt arbetssätt. Jag anser även att modellen är uppbyggd på ett 
föredömligt sätt med ett överblickbart antal parametrar som fokuserar på de mest vitala 
delarna. Även implementeringen av ”Rätt Hyra” anser jag i de flesta fall varit smidig och lätt 
för hyresgästerna att följa. Viktigt att påpeka är att information och delaktighet är a och o i ett 
stort förändringsarbete som detta. Att prissätta och att ändra en prissättning som i många år 
varit vedertagen på marknaden är ett stort steg. Men absolut ett steg i rätt riktning. Jag tycker 
att ”Rätt Hyra” gör denna transaktion från det gamla till det nya på ett väldigt smidigt sätt. 
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Dels för hyresvärden, genom rimliga parametrar och utarbetad dataplattform, dels för 
hyresgästen, som lätt kan ta till sig det nya och förstå förändringen. Däremot är 
hyresmarknaden reglerad och bör så förbli för att skydda vår sociala välfärd. Detta gör även 
processen till politiskt laddad vilket gör den intressant att följa i framtiden.  
 
För framtiden tycker jag att arbetet med ”Rätt Hyra” ser ljust ut. Dels är det ett steg i rätt 
riktning för hyressättningsmodeller, dels är det ett arbete som kommer att ge hyresmarknaden 
en stor modernisering och en rättvisare hyra. Detta tror jag även kommer även att smitta av 
sig på förvaltningen av inblandade hyresvärdar. Dels för att de känner att de får tillbaka värde 
efter gjord investering samt att detta fördelar intäkterna mer objektivt över innehavet. Jag tror 
även det kommer att gynna hyresvärden i dess relation till hyresgästen, även om detta inte i 
sig är ett mål från någon part.  
 
Att Malmömetoden och ”Rätt Hyra” skiljer sig åt anser jag vara helt naturligt. Att de båda 
fungerar väl på givna marknader är också ett tecken på hur fler kommuner kan ta inspiration 
från andra systematiska metoder. ”Rätt Hyra” är mindre omfångsrik än Malmömetoden men 
de strävar båda efter att erhålla en bättre fördelning av hyrorna i anslutna bestånd.  
  
     
7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Med tanke på de resultat jag funnit i mitt arbete anser jag att de visar på att detta är ett 
arbetssätt som mycket väl kan tillämpas även på andra orter. Även de svar jag fått i mina 
intervjuer tyder på att de medverkande även dem anser att deras arbetssätt kan användas inom 
andra kommuner. Då dataprogrammet Husar dessutom finns som licensprodukt kan andra 
kommuner lätt köpa ett verktyg för användandet. Detta tycker jag är ett mycket stark 
incitament till att andra borde överväga införandet. Då det finns en pågående diskussion inom 
ämnet och intresset spirar över landet ser jag det som ett intressant ämne för andra forskare att 
undersöka och finna vidare resultat i. Även den politiska och sociala infallsvinkeln blir 
intressant, men då kanske inte ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 
Jag anser även att det finns intresse i att undersöka hur den nya lagstiftningen med införande 1 
januari 2011 påverkar arbetet med ”Rätt Hyra”. Det kommer då även att bli intressant att följa 
samarbetet mellan parterna samt hur en systematiserad hyresmarknad fortsätter att fungera. 
Det är även intressant att följa en framtida reglering av hyresmarknaden när nu allmännyttans 
normbildande roll försvinner. 
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www.norrkoping.se  
www.sabo.se  
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www.stahl.se  
www.sweden.gov.se  
 
Intervjuer 
 
Fastighetsägarna Sverige, Eva Nordgren 
011-19 39 74 
 
Henry Ståhl Fastigheter AB, Frisk Emma  
011-23 30 16 
 
Hyresbostäder, Sandell Lars  
011-21 15 30 
 
Hyresgästföreningen, Clas Rydgren 
011-495 44 00.  
 
Fastighets AB L E Lundbergs, Ekström Roger 
Fastighets AB L E Lundbergs Gustavsson Jenny  
roger.ekstrom@lundbergs.se 
 
Kommunalråd, Mattias Stenberg 
011-15 10 25 
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