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Abstract   

Title: How expensive will it be to live in attractive areas, when public 

housing is commercial and no longer rent normative. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anders Kaulich & Anton Johansson 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011 – 05 

Aim: The purpose of this paper is to study if the three new statutory regulations have affected 

the general level of rents and if the location factor has got more impact on the rent and what 

effects it has on the rental housing market. 

Method: We have gathered the secondary data through literature studies.  We have then 

gathered primary data through qualitative methods in the form of five interviews with actors 

on the rental housing market. Then, we analyzed the primary data by a category analysis. 

Conclusions: Since the public housing company Mitthem, before the new statutory regulation 

run their company after business principles, the new statutory regulation have no effect on the 

general level of rents. The private owners of real estates have after the new statutory 

regulations negotiated the rents before the public housing companies. Because of the public 

housing is no longer normative in rent formation, location factor has a marginally higher 

impact on the rent. Segregation, the movements on the market and the tenants protection as 

result of the increased rent differentiation, has just marginally been affected. The high cost of 

construction, and an opportunity to set a rent for new buildings, that’s higher than the 

regulated rent, means that small increase in rent in attractive areas does not affect the 

construction and thereby supply to any significant degree. 

Suggestions for future research:  We would like to see this study conducted a few years, 

then statutory regulation are potentially received greater impact on the rental housing market. 

Contribution of the thesis: This paper can be beneficial to the players on the rental housing 

market, and their stakeholders. 

Keywords: General rent, the rent differential for location factor, market rent, rent regulations  
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Sammanfattning 

Titel: Så dyrt blir det att bo attraktivt när allmännyttan blir affärsmässig och inte längre är 

hyresnormerande 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anders Kaulich & Anton Johansson  

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011 – 05 

Syfte: Syftet med detta arbete är att studera om de tre nya lagregleringarna, att allmännyttan 

inte längre är hyresnormerande, att de allmännyttiga bostadsföretagen högst får föra över 50% 

av fjolårets vinst, samt ska driva sin verksamhet efter affärsmässiga principer, påverkat den 

allmänna hyresnivån och gjort att lägesfaktorn fått större inverkan på bruksvärdet, samt vilka 

effekter det fått på hyresbostadsmarknaden.  

Metod: Vi har först samlat in sekundärdata genom litteraturstudier. Sedan har vi samlat in 

primärdata genom kvalitativ metod i form av fem intervjuer med aktörer på 

hyresbostadsmarknaden. Primärdatan har vi sedan analyserats genom en kategorianalys.   

Resultat & slutsats: Eftersom det allmännyttiga bostadsföretaget Mitthem redan innan 

omregleringen drivit sin verksamhet efter affärsmässiga principer, påverkar omregleringen 

inte den allmänna hyresnivån. De privata fastighetsägarna har efter omregleringen 

hyresförhandlat före allmännyttan. Lägesfaktorn har fått en större inverkan på bruksvärdet då 

allmännyttan inte längre är hyresnormerande. Segregationen, rörligheten och 

bruksvärdessystemets funktion som besittningsskydd har till följd av den ökade 

hyresdifferentieringen påverkats marginellt. De höga byggkostnaderna, samt 

presumtionshyran, gör att ökningen av hyresintäkter i högnivåområden till följd av ökad 

hyresdifferentieringen inte påverkar byggandet och därmed utbudet i någon större grad. 

Förslag till fortsattforskning: Vi skulle gärna se att denna studie genomförs om några år, 

då lagregleringarna eventuellt fått större påverkan på hyresbostadsmarknaden. 

Uppsatsens bidrag: Detta arbete kan vara till nytta för de aktörer på hyresbostadsmarknaden, 

samt deras intressenter. 

Nyckelord: Allmän hyresnivå, hyresdifferentiering med avseende på lägesfaktor, 

marknadshyra, hyresregleringar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den Svenska hyresbostadsmarknaden reglerades första gången 1917. Regleringen kom till för 

att skydda de boende mot den förväntade prisstegringen på bostäder till följd av att resurser 

togs bort från den civila sektorn till följd av första världskriget. Efter krigsslutet 1923 

avskaffades hyresregleringen, vilket ledde till att bostadsbyggandet steg markant. Då lönerna 

efter första världskrigets slut drastiskt sjönk, så förväntades lönerna göra det även då andra 

världskriget led mot sitt slut. I samband med detta så införde regeringen en ny hyresreglering 

1942 för att skydda de boende då deras inkomster sjönk. Denna reglering avskaffades och 

ersattes sedan av nya regleringar. 
1
 

Under åren 1969 till 1978 infördes successivt bruksvärdesregleringen, som innebär att hyran 

ska motsvara allmännyttans självkostnader. Bruksvärdessystemet har sett i stort sett lika ut 

sen det infördes fram till årsskiftet 2010/2011 då de nya lagregleringarna trädde i kraft. 
2
 

Till följd av att hyresbostadsmarknaden under många år varit reglerad har marknaden fått 

många av planekonomins problem. De problem som finns är långa bostadsköer i 

högnivåområden, bostadsvakanser i lågnivåområden, byteshandel med lägenheter, svarthandel 

av hyreskontrakt, samt svagt byggande på grund av dålig lönsamhet.
3
   

Hyresbostadsmarknaden i Sundsvall 

I Sundsvalls kommun bor det idag cirka 96 000 invånare. Sammanlagt finns det cirka 48 000 

bostäder i kommunen, varav cirka 11 700 är hyresrätter.  Detta motsvarar cirka 44 procent av 

det totala lägenhetsbeståndet. Det är en låg siffra jämfört med hela landet då cirka 69 procent 

av det totala lägenhetsbeståndet utgörs av hyresrätter.
4
 

Av de totalt cirka 11 700 hyresrätterna så utgör allmännyttan cirka 4 700 av dessa, medans 

privata aktörer har cirka 7000 av hyresrättslägenheterna. Ungefär hälften av de privata 

hyresrätterna med i förhandlingsordning, vilket innebär att förhandling av hyresvillkor sker 

mellan fastighetsägare och hyresgästförening. Resterande lägenheter direktförhandlas, vilket 

innebär att hyresvillkoren för dessa lägenheter förhandlas direkt mellan hyresgäst och 

                                                 
1
 Sandberg N-E (2002) sid. 23-24 

2
 Magnusson L. & Berger, T. (1996) sid. 10 

3
 Sandberg N-E (2002) sid. 5 

4
 Konkurrentanalys, Mitthem (2011) 
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hyresvärd. De två största privata aktörerna Din bostad och Nordeken utgör ca 17 procent av 

det totala antalet hyresrätter. Vakansgraden i kommunen är ca 0.7 procent. 
5
 

1.2 Problemformulering 

Sedan bruksvärdessystemet infördes har de allmännyttiga bostadsföretagen varit normerande 

vid hyresbildning. De allmännyttiga bostadsföretagen har förhandlat med de lokala 

hyresgästföreningarna utifrån en kalkyl över de självkostnader som bolaget har. 

Hyresintäkterna för att täcka självkostnaderna och avkastningskravet har sedan fördelats över 

lägenheterna i beståndet, med hänsyn till lägenhetens bruksvärde. De allmännyttiga 

bostadsföretagen har enligt lag förbjudits att driva verksamheten med vinstsyfte. Det innebär 

att deras avkastningskrav inte ska ha varit marknadsmässigt. 
6
 

 Den 1 januari 2011 trädde tre lagändringar som påverkar hyresbostadsmarknaden i kraft. De 

allmännyttiga bostadsföretagen ska från detta datum bedriva sin verksamhet efter 

affärsmässiga principer, med marknadsmässiga avkastningskrav
7
. Ett takbelopp på 50 procent 

av föregående räkenskapsårs vinst har införts vid värdeöverföring
8
.  Allmännyttans 

hyresnormerande roll är borttagen och istället är det nu kollektivtförhandlade hyror som är 

normerande
9
. Kollektivt förhandlade hyror är normerande oavsett om det är privata eller 

allmännyttiga bostadsföretag som har förhandlat fram dem. 

Efter omregleringarna är det möjligt att allmännyttan, på grund av att de ska driva sin 

verksamhet affärsmässigt, höjt sina avkastningskrav. Har de inte tidigare drivit verksamheten 

med marknadsmässiga avkastningskrav blir de nu tvungna till det.  För att nå upp till en 

avkastning som är i nivå med de högre avkastningskraven finns två möjligheter, antingen ska 

intäkterna öka eller så ska kostnaderna minska. Lagändringen kan därför innebära en höjning 

av den allmänna hyresnivån. Begränsningen i värdeöverföringen kan göra att de allmännyttiga 

bostadsföretagen blir mer solida och mindre sårbara vid sämre tider. För privata 

bostadsföretag är det efter omregleringen möjligt att förhandla före de allmännyttiga 

                                                 
5
 Konkurrentanalys, Mitthem (2011) 

6
 Regeringens proposition 2009/10:18. (2009) 

7
 Lag om (2010:879) kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 2§ 

8
 Lag om (2010:879) kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 3§ 

9
 Jordabalken 12 kapitel 55§ 
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bostadsföretagen. Skulle privata fastighetsägare utnyttja denna möjlighet kan de påverka den 

allmänna hyresnivån och hyresfördelningen och bli normerande. 
10

 

Skulle en stor höjning av den allmänna hyresnivån ske kan det innebära att 

bruksvärdessystemets roll som besittningsskydd försvinner. Genom att höja hyrorna kraftigt 

kan fastighetsägarna tvinga bort boende med svag ekonomi och därigenom kringgå det 

reglerade besittningsskyddet. 

Med hänsyn till de nya lagregleringarna är det möjligt att hyrorna blir mer differentierade.  En 

större hyresdifferentiering med avseende på läget innebär att hyrorna kommer att höjas i 

högnivåområden, samtidigt som de ligger oförändrade eller sänkas i lågnivåområden. En ökad 

hyresdifferentiering kan leda till ökad segregation. Detta på grund av att de personer med 

lägre disponibel inkomst kommer att bosätta sig i lågnivåområden, samtidigt som de med 

högre disponibel inkomst får större möjlighet att skaffa ett boende i högnivåområde när 

tillgängligheten ökar. 
11

 

En mer differentierad hyresprissättning kan göra att rörligheten på marknaden ökar. Större 

prisdifferenser mellan områden med olika attraktivitet kommer att leda till större valmöjlighet 

för de boende. I detta fall kommer individernas preferenser få en större inverkan på vart de 

väljer att bosätta sig. Personer som inte värdesätter att bo i ett högnivåområde kommer istället 

välja att bo i ett mindre attraktivt område och istället konsumera annat. Personer med låg 

disponibel inkomst, men som prioriterar boende i ett högnivåområde framför annan 

konsumtion kommer ha lättare att få ett boende högnivåområden. Detta innebär att rörlighen 

mellan områden med olika attraktivitet ökar
12

 

En ökad hyresdifferentiering som leder till att hyresnivån i de attraktiva områdena blir högre 

skulle göra att investeringarna i nya byggnader bli mer lönsamma i dessa områden
13

. Den 

ökade lönsamheten kommer på sikt förmodligen leda till att investeringarna kommer öka och 

därmed utbudet av hyreslägenheter i dessa områden.
14

  

När allmännyttan nu ska driva sin verksamhet efter affärsmässiga principer är det möjligt att 

de inte längre gör vissa investeringar de tidigare skulle gjort. Investeringar som inte 

ekonomiskt lönsamma ska nu inte längre genomföras. Vissa renoveringar och 

                                                 
10

 Jordabalken 12 kap 55§ 
11

 Lind. H (1994) sid. 79-81 
12

 Anderson, K. (1990) sid. 11-13 
13

 Lind. H (1994) sid. 89-92 
14

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 35-37 
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standardhöjande åtgärder kan nu utebli på grund av att dessa inte är lönsamma. Dessa 

investeringar som tidigare kunnat genomföras, ska nu enligt lag inte göras. Många 

miljonprogramområden har i dag stora renoveringsbehov. Dessa områden kommer att 

renoveras om det är ekonomiskt lönsamt. Men är det inte lönsamt att rusta upp dessa områden 

är det möjligt att dessa rivs eftersom allmännyttan endast ska genomföra lönsamma 

investeringar. Rivs dessa områden innebär det att utbudet av hyresrätter minskar. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

Har de nya lagregleringarna påverkat den allmänna hyresnivån och om de gjort att 

lägesfaktorn fått större inverkan på lägenheternas bruksvärde? Vilka effekter har det fått på 

segregation, rörlighet, bruksvärdets roll som besittningsskydd och utbudet av hyresrätter?  

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera om de tre nya lagregleringarna påverkat den allmänna 

hyresnivån och gjort att lägesfaktorn fått större inverkan på lägenheternas bruksvärde, samt 

vilka effekter det får på hyresbostadsmarknaden.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att studera hur de tre nya lagregleringarna: förändringen i Jordabalken 

12 kapitel 55§, införandet av: lag om (2010:879) kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 

2§ och samma lag, 3§, påverkat den allmänna hyresnivån och om det gör att lägesfaktorn får 

större inverkan på lägenheternas bruksvärde. När det gäller vilka effekter en högre allmän 

hyresnivå och en mer differentierad hyresprissättning med avseende på lägesfaktorn har fått 

på marknaden har vi valt att begränsa oss till effekter på segregation, rörlighet, bruksvärdets 

roll som besittningsskydd och utbudet av hyresrätter. 

På grund av att effekterna av de nya lagregleringarna kan skilja sig mellan olika kommuner 

har vi avgränsat oss till att studera hyresbostadsmarknaden i Sundsvalls kommun. Att vi valt 

att studera Sundsvalls kommun beror på att denna marknad är medelstor och inte domineras i 

kraftigt av allmännyttiga bostadsföretag. Därför ger Sundsvalls kommun en relativt 

representativ bild av hur marknaden påverkas av lagregleringarna.  
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1.5 Förklaringar 

Allmännyttigt bostadsföretag - Med allmännyttigt bostadsföretag avses ett bolag som 

kommunen har ett bestämmande inflytande över, det vill säga en majoritet av rösterna. 

Hyresdifferentiering - Hyresskillnaden mellan lägenheter med olika egenskaper. 

Högnivåområde - Ett område som är attraktivt beroende på dess läge.  

Lågnivåområden - Ett område som är oattraktivt beroende på dess läge. 

Planekonomi- Reglerad ekonomi 

Vakanser (Bostadsvakanser)- Tomma lägenheter 
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2 Teori 

2.1 Grunden till den reglerade hyresbostadsmarknaden 

Den svenska bostadspolitikens övergripande mål för bostadsförsörjning är att hela 

befolkningen ska beredas sunda rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av bra 

kvalité till skäliga kostnader. För att uppnå denna målsättning infördes bruksvärdessystemet.
15

 

2.1.1 Bruksvärdessystemet 

Bruksvärdessystemet består av två delar, hyresförhandling och bruksvärdesprövning. Alla 

fastighetsägare har avtalsfrihet och därmed rätt att själva förhandla hyresförhållanden. En 

hyresgäst som anser att hyran är oskärlig har dock rätt att  få den prövad i hyresnämnden. Vid 

prövning ska hyran jämföras med hyran för likvärdiga lägenheter dvs lägenheter med samma 

bruksvärde. Skulle hyran för den enskilda lägenheten vid prövning överstiga bruksvärdet för 

denna  ska den sättas ned. Fastighetsägare kan förhandla fram den hyra de önskar men skulle 

den vid prövning vara osäkärlig sätts den ned till en skärlig nivå. Detta innebär att den 

avtalsfrihet som gäller fastighetsägare till stor del endast är teoretisk.
 16

 

Lägenheternas bruksvärde utgörs av tidigare framförhandade hyror. Dessa hyror har uppstått i 

förhandling mellan fastighetsägare, eller organisationen som de är anslutna till, och 

hyresgästförening
17

. Värdet är tänkt att motsvara den genomsnittlige konsumentens värdering 

av boendet
18

.
 
 Bruksvärdessystemets huvudsyften är  att fungera som ett besittningsskydd för 

de boende, motverka segregation och skapa kostnadsneutralitet mellan olika boendeformer
19

. 
 

2.1.2 Besittningsskydd för de boende 

I hyreslagstiftningen finns regler om hyresgästernas besittningsskydd. Besittningsskyddet 

innebär en trygghet eftersom det ger hyresgästen rätt till ett förlängt hyresavtal när detta löper 

ut. Fastighetsägaren kan därmed inte säga upp hyresavtalet givet att hyresgästen inte förbrukar 

sin hyresrätt. En hyresrätt är förbrukad om hyresgästen vid upprepade tillfällen betalar hyran 

                                                 
15

 Anderson, K. (1990) sid. 21-23 
16

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 31-32 
17

  Ibid 
18

 Rothenberg. H & Karlsson U (2007) 
19

  Lekberg, S. & Johansson, E. (1998) 
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för sent eller uppför sig på ett sätt som stör andra boende. Besittningsskyddet ger hyresgästen 

rätt att få hyreskontraktet förlängt, men det säger ingen om till vilken hyra.
20

 

Det innebär att besittningsskyddet utan stöd av bruksvärdesregeln skulle vara i stort sett 

verkningslöst.
 
Fastighetsägaren skulle då kunna höja hyran på ett sätt som tvingar individer 

till att flytta av ekonomiska skäl och därigenom kringgå besittningsskyddet. För att göra 

besittningsskydd kraftfullt behövs regleringar över hur fastighetsägare får sätta sina hyror. För 

att hyresnivån inte skulle bli för hög bestämdes att de allmännyttiga bostadsföretagens 

självkostadstäckande hyror i nyproduktion som skulle utgöra grunden för en skälig hyresnivå. 

Genom bruksvärdessystemet förhindras kraftiga hyreshöjningar vilket gör att ekonomiskt 

svagare boende har en möjlighet att bo kvar i sitt boende.
 21

 

Utan regleringar på marknaden skulle fastighetsägare istället kunna välja sina hyresgäster 

genom att höja hyrorna i de lägenheter där oönskade hyresgäster bor. På så sätt tvingas de att 

flytta och bara önskvärda hyresgäster har lättare att få ett boende.
22

 

2.1.3 Motverka Segregation 

Ett annat syfte med bruksvärdessystemet är att fördelningen av olika inkomst och sociala 

grupper ska bli jämnare över olika områden. För att uppnå detta mål är det av vikt att ha 

odifferentierade hyror. För att begränsa hyresdifferentieringen bestäms bruksvärde utifrån den 

genomsnittlige hyresgästens värdering av lägenheten. Det gör att hyresskillnaderna reduceras 

och alla får möjlighet att bo i högnivåområden oberoende av ekonomisk situation.
23

  

Genom att hyrorna är relativt odifferentierade, det vill säga att hyresnivån i låg- och 

högnivåområdena inte skiljer sig lika mycket som de skulle göra på en oreglerad marknad, 

motverkas i viss grad boendesegregeringen som beror på ekonomiska förutsättningar. Om 

lägesfaktorn får större inverkan på bruksvärdet innebär det att hyresnivån i högnivåområden 

stiger. Det innebär att hyresdifferensen mellan ett boende i högnivåområde respektive ett 

lågnivåområde blir större. Individer med låg disponibel inkomst väljer då i större utsträckning 

att flytta till mindre attraktiva områden, vilket leder till ökad segregation.
24

 

Det finns andra sätt att motverka segregation på än genom hyresregleringar. I väldigt 

attraktiva områden där allmännyttiga fastighetsbolag upplåter hyresrätter, är efterfrågan 

                                                 
20

 Jordabalken 12kap 5§ 
21

 Lekberg, S. & Johansson, E. (1998) 
22

 Arnott, R. (2003). 
23

 Rothenberg. H & Karlsson U (2007) 
24

 Lind. H (1994) sid. 103-104 
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mycket större än utbudet. Detta gör att enorma bostadsköer bildas. De individer som bor i 

dessa hyresrätter är äldre personer, som har stått i kö längst för dessa bostäder. Dessa personer 

bor kvar i lägenheterna länge och bidrar inte till ökad integration. Istället för att kommunen 

genom de allmännyttiga bostadsföretagen upplåter hyresrätter i attraktiva områden är det 

möjligt att kommunen ger bidrag till personer med lägre disponibel inkomst. Dessa personer 

får välja vart de ska bosätta sig på den fria, icke reglerade marknaden.
25

    

2.1.4 Kostnadsneutralitet mellan olika boendeformer 

En annan tanke med bruksvärdessystemet är att skapa kostnadsneutralitet mellan olika 

boendeformer. Ur ett ekonomiskt perspektiv ska de inte vara någon skillnad mellan att äga 

eller hyra sin bostad, att bo i privatägd eller allmännyttig hyresfastighet. 
26

  

Neutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna samt privatägd eller allmännyttigt boende 

skapas genom att de allmännyttiga bostadsföretagens framförhandlare hyror är normerande
27

. 

Genom att allmännyttan förhandlar sina hyror utifrån sina självkostnader kostnadsneutralitat 

mellan hyresrätt och eget boende. Att dessa hyror inte väsentligt får överstigas av privata 

fastighetsägare skapar kostnadsneutralitet mellan allmännyttig och privat hyresrätt. 
28

 

2.2 Problem till följd av regleringar 

Hyresregleringarna riskerar att bli ett hinder på hyresbostadsmarknaden. De problem som 

uppstått till följd av hyresregleringarna har gjort att den bostadspolitiska målsättningen, att 

alla ska ha rätt till ett bra och ändamålsenligt boende till rimliga priser, är långt ifrån 

uppfylld
29

. En tydlig trend är att i högnivåområdena, som storstadsregionerna, är det 

bostadsbrist som gör det svårt för individer att skaffa sig en bostad. Samtidigt finns vakanser i 

lågnivåområdena, där lägenheter står tomma och antingen rivs eller blir en ekonomisk 

belastning för fastighetsägarna. I attraktiva områdena där det är svårt att få ett hyreskontrakt 

är det vanligt med olagliga andra- och tredjehandsboende, samt olaglig handel av 

hyreskontrakt
30

. 
31

 

                                                 
25

 Glaeser, E. (2003) 
26

 Anderson, K. (1990) sid. 22 
27

 Regeringens proposition 2009/10:18. (2009) 
28

 Jordabalken 12 kapitlet 55§ 
29

 Regeringens proposition 2009/10:18. (2009) 
30
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31

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 7  
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2.2.1 Mikroekonomisk teori  

För att studera effekterna av hyresregleringarna använder vi oss av mikroekonomisk teori, 

eftersom att vi ska undersöka de samhällsekonomiska effekter regleringarna har. 

Vi jämför den reglerade hyresbostadsmarknaden med en perfekt konkurrens marknad. En 

perfekt konkurrensmarknad är en marknad som är optimal ur samhällssynpunkt. Denna 

marknad är ett optimalt tillstånd där samhällsvinsterna maximeras. Förutsättningarna för 

perfekt konkurrens är; Alla lägenheter är identiska och det finns så många fastighetsägare att 

alla är pristagare, vilket innebär att enskilda fastighetsägare inte kan påverka hyran. Skulle en 

enskild fastighetsägare ta en högre hyra än övriga, skulle denne inte få några lägenheter 

uthyrda. Skulle fastighetsägaren däremot ta ut en hyra som är lägre än den hyra som övriga 

fastighetsägare tar, skulle det inte vara lönsamt att hyra ut lägenheterna eftersom kostnaden då 

skulle överstiga intäkterna.  Det finns dock inga lagregleringar eller förhandlingar som 

begränsar fastighetsägarnas möjlighet att ta ut den hyra som de önskar. Men skulle en enskild 

fastighetsägare ta en högre hyra än övriga, skulle denne inte få några lägenheter uthyrda. Inga 

möjligt finns för aktörerna att samarbeta och därigenom att sätta en högre hyra än kostnaden. 

Det förutsätts inte heller finnas några hinder för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Det 

innebär att om hyran skulle ligga över kostnaderna för att hyra ut lägenheter, skulle det 

innebära att nya aktörer ansluter på marknaden. Detta gör att hyran på lång sikt inte kan bli 

större än de nationalekonomiska kostandena för att hyra ut. Nationalekonomisk kostnad 

innebär dels de faktiska kostnader för hyra ut lägenheten, men också en alternativkostnad. 

Alternativkostnaden för fastighetsägare innefattar ett marknadsmässigt avkastningskrav.
 32

  

På en perfekt konkurrens marknad förutsätts de boende handla rationellt. Det innebär att 

hyresgästerna väljer att flytta så fort det finns möjlighet att bo billigare. Eftersom det inte 

förutsätts finnas kostnader för att flytta, innebär det att det bara krävs en marginell 

hyresdifferens för att hyresgästen ska välja att flytta. 
33

 

Utifrån nämnda förutsättningar för perfekt konkurrens kan det konstateras att denna marknad 

är ouppnåelig även om avreglering sker. Trots att hyresbostadsmarknaden aldrig kan uppnå 

perfekt konkurrens är det av vikt att studera hur denna marknad skulle fungera.  

Omregleringarna gör den reglerade marknaden mindre reglerad och marknaden kommer 

därför närmare en perfekt konkurrens.  

                                                 
32

  Pindyck R & Rubinfeld D (2008) sid. 271- 273 
33
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2.2.2 Marknadshyra  

Marknadshyra är den hyra som uppstår på en oreglerad marknad och bestäms av 

hyresgästernas betalningsvilja. Ur samhällssynpunkt är marknadshyran den mest effektiva 

eftersom den leder till att summan av producentöverskottet och konsumentöverskottet 

maximeras. Konsumentöverskott är skillnaden mellan det totala värdet hyresgästerna upplever 

av att hyra och den hyra denne verkligen betalar. Alla hyresgäster förutom den med lägst 

betalningsvilja upplever att värdet av att hyra lägenheten överstiger den hyran de faktiskt 

betalar. Genom att summan av hyresgästerna upplevda värde överstiger den totala hyra de 

verkligen betalar får lägenheterna uppstår ett konsumentöverskott. Producentöverskottet är 

skillnaden mellan vad fastighetsägaren får betalt för att hyra ut lägenheterna och de kostnader 

denne har på grund av upplåtelsen.  Alla lägenheter förutom den sist utbjudna ger 

fastighetsägaren mer betalat än den kostar att upplåta. Det innebär att om den totala summan 

hyresgästerna betalar, överstiger de totala kostnaderna fastighetsägarens har på grund av 

upplåtelsen uppstår ett producentöverskott 
34

    

På en perfekt konkurrensmarknad vill fastighetsägarna vinstmaximera och bjuder därför ut det 

antal lägenheter där vinstmaximering sker. Företagen vinstmaximerar genom bjuda ut det 

antal lägenheter där hyresintäkten, marginalintäkten, av uthyrning av ytterligare en lägenhet, 

är densamma som marginalkostnaden för att hyra ut denna. Detta innebär att fastighetsägarna 

i lågnivåområdena sänker sina hyror ned till marginalkostnaden för att vinstmaximera. I 

högnivåområden kan fastighetsägarna höja hyrorna till en nivå då utbud är desamma som 

efterfrågan.  I lågnivåområden där det vid den reglerade hyran råder utbudsöverskott, skulle 

hyran på en oreglerad marknad ligga lägre än den gör på dagens reglerade marknad. Det 

innebär att efterfrågan på lägenheter i dessa områden skulle vara större på en oreglerad 

marknad. Att lägenheterna i högnivåområden även vid en högre hyra blir uthyrda, samtidigt 

som ett större antal lägenheter i lågnivåområden hyrs ut, innebär att det totala antalet uthyra 

lägenheter blir större på en oreglerad jämfört med en reglerad marknad. 
35

 

 

 

 

                                                 
34
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35

 Pindyck R & Rubinfeld D (2008) sid. 271-279 
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Figur 1: Marknadshyra 

Diagram över en oreglerad hyresbostadsmarknad där M-hyra är marknadshyra och R-hyra  

är reglerad hyra. PÖ står för producentöverskott, Kö står för Konsumentöverskott. 

 

2.2.3 Vakanser då den reglerade hyran överstiger marknadshyran 

Innan den nya lagregleringen var det allmännyttan som inledde förhandlingarna med 

hyresgästföreningen
36

. De förhandlade då en total hyresintäkt för hela beståndet och fördelade 

sedan ut hyrorna över de olika lägenheterna
37

. Vid denna hyresfördelning togs ingen större 

hänsyn till lägesfaktorn. På grund av otillräcklig hyresdifferentiering med avseende på läget, 

motsvarar dagens hyror i många fall inte de boendes värderingar.
38

 

Trots att allmännyttan i vissa områden har tomma lägenheter har de ingen möjlighet att sänka 

hyran för dem. Skulle allmännyttan sänka hyrorna i sina tomma lägenheter skulle övriga 

hyresgäster i kommunen kunna pröva sina hyror mot allmännyttans och därigenom få dem 

sänkta. Detta skulle innebära att hyresintäkterna sjunker för både privata och allmännyttiga 

bostadsföretag.
39

  

De privata aktörerna har i högnivåområden långa bostadsköer.  Detta på grund av att den hyra 

som tas ut  i dessa områden understiger den hyra individer är villiga att betala
40

. Trots att det i 

högnivåområden finns långa bostadsköer har de privata fastighetsägarna, på grund av 

allmännyttans normerande roll, inte kunnat ta ut hyror som väsentligt överstiger 

allmännyttans hyra i högnivåområden
41

. För att de privata aktörerna ska få in de totala 

hyresintäkter som motsvarar deras totala kostnader och avkastningskrav för hela beståndet blir 

de tvungna att, liksom allmännyttan, hålla upp hyrorna i lågnivåområdena. 

                                                 
36

 Jordabalken 12 kap 55§ 
37

 Regeringens proposition 2009/10:18. (2009) 
38

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 7-9 
39

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 38-40 
40
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41
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I lågnivåområden råder utbudsöverskott eftersom den reglerade hyran ligger över 

marknadshyran. Hyresregleringen skapar därmed ett prisgolv som gör att antalet efterfrågade 

lägenheter blir lägre än antalet utbjudna vilket ger vakanser
42

. För att en enskild individ ska 

vilja hyra en lägenhet måste dennes värdering av lägenheten minst motsvara den reglerade 

hyran.  Dagens reglering ger en hyra där antalet individer som värderar lägenheten till minst 

till den reglerade hyran, är lägre än det antal lägenheter som bjuds ut vid denna hyresnivå. 

Individer vars betalningsvilja överstiger de kostnader fastighetsägarna har för att hyra ut 

lägenheterna men inte uppgår till den reglerade hyran efterfrågar då inte lägenheter.  Det 

innebär vakanser och obalans på marknaden vilket både ur samhällssynpunkt och ur 

företagarnas perspektiv inte är optimalt. 
43

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Prisgolv på kort sikt 

Diagram över hyresbostadsmarknaden i ett lågnivåområde på kort sikt. Skillnaden mellan där R-hyran och M-

hyran skär utbudskurvan utgör vakanser. 

På sikt justeras utbudet av lägenheter ned i dessa lågnivåområden. Lägre hyror innebär att 

fastighetsägare är villig att bjuda ut färre antal lägenheter. Eftersom den reglerade hyran 

ligger högre än hyran på en oreglerad marknad är efterfrågan på lägenheter i lågnivåområden 

lägre än den varit på en oreglerad. Det utbudsöverskott som skapas i dessa områden innebär 

för fastighetsägarna uteblivna hyresintäkter.
 44

   

Hyresfastigheter som har så stora vakanser att de inte genererar högre intäkter än kostnader 

kan inte fortsätta drivas med upplåtelse av hyresrätter. Det finns för fastighetsägarna i detta 

fall två möjligheter, antigen används fastigheten till annat ändamål eller så rivs den. Utbudet 

                                                 
42

 Sandberg. N-E, (2002) sid. 38-40 
43

  Mark-Nielsen. J (2010) 
44

 Pindyck R & Rubinfeld D (2008) sid. 319-320 



18 

 

av hyreslägenheter kommer då på sikt att minska tills utbudskurvan flyttas till vänster tills 

jämvikt uppstår vid den reglerade hyran.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Prisgolv på lång sikt 

Diagram över hyresbostadsmarknaden i ett lågnivåområde på lång sikt. Q0 är jämviktskvantitet på en fri 

marknad,Q2 är efterfrågad kvantitet vid reglerad hyra och Q1 är utbjuden kvantitet vid reglerad hyra. 

Skillnaden mellan efterfrågad och utbjuden kvantitet (Q2 & Q1) utgör vakanser. 

2.2.4 Bostadsköer i områden där den reglerade hyran understiger 

marknadshyran 

 I högnivåområden råder efterfrågeöverskott eftersom den reglerade hyran ligger under 

marknadshyran. Regleringen skapar därmed ett pristak vilket bidrar till ineffektivitet på 

marknaden. Pristaket ger en hyra där antalet lägenheter som efterfrågas överstiger antalet 

utbjudna. Därmed skapas bostadsköer vilket gör att de som önskar hyra en lägenhet inte har 

möjlighet till detta trots att individen är villiga att betala en hyra som överstiger den reglerade 

hyran. Hyreskontrakten tilldelas de som stått i kö längst och inte de som är beredda att betala 

mest. Det gör att hyresgästerna som värderar lägenheterna högre än de som redan bor där inte 

får möjlighet att hyra den, vilket innebär att konsumentöverskottet inte maximeras. Att 

fastighetsägarna inte kan hyra ut till de som betalar mest, vilket de hade kunnat göra på en fri 

marknad,  gör att de går miste om stora hyresintäkter
45

. Till följd av de långa bostadsköerna 

har det blivit svårt att få ett hyreskontrakt i högnivåområden. Därför förekommer det att dessa 

kontrakt olagligt säljs, likt en bostadsrätt, mellan de boende
46

. 
47
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Figur 4: Pristak på kort sikt 

Diagram över hyresbostadsmarknaden i ett högnivåområde, där M-hyra är marknadshyra och R-hyra är 

reglerad hyra. Skillnaden mellan där R-hyran och M-hyran skär utbudskurvan utgör bostadskö. 

2.2.5 Utbudet av hyresrätter 

Genom hyresregleringarna kan fastighetsägare inte ta ut den hyra de önskar. En hyresgäst som 

anser att dennes hyra är för hög har möjlighet att pröva hyran hos hyresnämnden. Om hyran 

visar sig vara väsentligt högre än bruksvärdet ska den sättas ned. 
48

  

När allmännyttan bygger nytt fördelar de sina kostnader på hela beståndet vilket innebär att 

kostnaderna för deras nybyggda hus inte får full genomslagskraft i hyresnivåerna för deras 

nybyggda lägenheter. Det har gjort att privata aktörer, för att få en nybyggnation lönsam, 

tvingats bygga billigare och ha en lägre kostnad för förvaltning än de allmännyttiga bolagen 

för att kunna överleva på marknaden. Det är någonting som många lyckats med genom åren.
49

 

För att privata aktörer ska vara beredd att investera i nybyggnation måste det ge en 

konkurrenskraftig avkastning i förhållande till andra investeringar. Avkastningen i förhållande 

till risk ska vara likvärdig med andra investeringsalternativ. På en oreglerad marknad kan 

fastighetsägare sätta en hyra som ger kostnadsteckning plus det avkastningskrav denne kräver, 

sedan återstår att de om marknaden är villig att betala den hyra som begärs. På den reglerade 

marknaden kan fastighetsägare inte sätta den hyra de vill, oberoende om hyresgäster är beredd 

att betala denna
50

  

Hyresregleringarna håller nere hyresnivån i områden med efterfrågeöverskott vilket ger sämre 

lönsamhet för fastighetsägarna. Det gör att byggandet blir lägre jämfört med en oreglerad 

marknad
51

. De nyproducerade hyresrätterna skulle på en oreglerad marknad hyras ut till 
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49
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marknadshyran. Men på grund av hyresregleringarna är det endast tillåtet att ta ut den lägre, 

reglerade hyra. De lägre hyresintäkter den reglerade hyran ger upphov till gör det är för dyrt 

att nyproducera det antalet hyreslägenheter som skulle behövas för att få jämvikt på 

marknaden och därmed eliminera bostadsköer. 
52

  

En annan orsak till det låga utbudet av hyresrätter är den låga priselasticiteten i utbudet. Den 

låga elasticiteten har sin grund i de höga byggkostnaderna som uppstått av den bristfälliga 

konkurrensen inom byggbranschen. Den låga priselasticiteten i utbudet gör att en 

hyreshöjning endast medför en marginell ökning i byggandet av nya hyresrätter. För att 

utbudets priselasticitet ska bli högre krävs att byggkostnaderna blir lägre.
53

 

Det är inte bara svag konkurrens i byggbranschen som är orsakat de höga kostnaderna för 

nybyggnation av hyresrätter. Genom att upplåtelse av hyresrätter inte är momspliktig 

omsättning finns hos fastighetsägarna ingen möjlighet att dra av ingående moms på de varor 

och tjänster som köps. Det eftersom ingående moms endast får dras av på de köp som är 

hänförlig till momspliktig omsättning.  Att fastighetsägare betalar moms på i princip alla 

varor och tjänster de köper, men att de inte har någon möjlighet att dra av ingående moms gör 

att deras kostnader blir höga. Det innebär ökade kostnader för fastighetsägarna för drift och 

underhåll av fastigheter vilket gör hyresrätten dyrare för hyresgästen. Det minskar även 

nyproduktionen eftersom kostnaden blir 25 procent högre jämfört med om ingående moms 

kunnat dras av.  
54
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Figur 5: Pristak på lång sikt 

Diagram över hyresbostadsmarknaden i ett högnivåområde på lång sikt, där M-hyra är marknadshyra och R-

hyra är reglerad hyra. Q0 är jämviktskvantitet på en fri marknad,Q1 är efterfrågad kvantitet vid reglerad hyra 

och Q2 är utbjuden kvantitet vid reglerad hyra. Skillnaden mellan efterfrågad och utbjuden kvantitet (Q1 & Q2) 

utgör bostadsköer. 

Nödvändig upprustning för att inte befintligt utbud ska minska 

Ett stort antal fastigeter har idag stort behov av renovering. För att inte det totala utbudet av 

fastigheter ska minska behövs det under kommande år stora renoveringsinsatser. I slutet av 

50-talet och början av 60-talet var den största uppgifter för bostadspolitiken att eliminera 

bostadsbristen. Därför bestämdes det i mitten av 60-talet att under den efterföljande tioårs 

period skulle en miljon nya lägenheter byggas.  Denna massproduktion, miljonprogrammet, 

gjorde att utbudet i början av 70-talet var så stort att det blev svårt att hyra ut lägenheter.
55

 

De över en miljon lägenheterna som byggdes under 60- och 70-talet är idag så pass gamla att 

behovet av upprustning är stort. Allmännyttan äger idag majoriteten av dessa bostäder och 

eftersom cirka 25 procent av Sveriges bostadsbestånd byggdes mellan år 1965-1975 har 

bolagen nu stora investeringar som väntar, för att renovera dessa fastigheter.
56

 

Presumtionshyra  

Det finns en lagreglering som underlättar byggandet av nya hyresbostadsfastigheter på den 

reglerade marknaden. Enligt denna lagreglering har fastighetsägarens möjlighet att redan i 

projekteringsstadiet, vid nybyggnation eller stora renoveringar, förhandla fram en hyresnivå 

som gör att investeringen är lönsam. Denna presumtionshyra är skyddad från att prövas av 

hyresgästerna i tio år från att byggnaden är färdigställd och de första hyreskontrakten börjar 

gälla. Denna hyra får under denna period förhandlas upp med hänsyn till den allmänna 
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hyresutvecklingen på orten, det vill säga samma regler som gäller för övriga 

hyresfastigheter.
57

 

2.2.6  Dålig rörlighet på grund av låg hyresdifferentiering 

Rörligheten på hyresbostadsmarknaden är till följd av hyresregleringarna dålig. 

Odifferentierade hyror gör att individers preferenser endast har begränsad betydelse vid val av 

boendeområde. Små hyresdifferenser med avseende på lägesfaktorn gör att individers 

ekonomiska vinster i att bosätta i ett sämre område är begränsade. Det gör att individer inte 

har möjlighet att fördela sin konsumtion mellan boende och annat. Personer som inte värderar 

området speciellt högt, väljer vid små hyresdifferenser ändå att bo kvar, eftersom det inte 

kostar mindre än att bo i ett sämre område. Att individer som inte värdesätter att bo i 

högnivåområden speciellt högt, ändå väljer att bo kvar, innebär att personer som värdesätter 

att bo i högnivåområden får svårt att erhålla ett hyreskontrakt, trots att dessa personer är 

beredd att betala mer i hyra. Det gör att rörligheten mellan områden med olika attraktivitet 

blir låg.
 58

 

På en oreglerad marknad skulle personer som värdesätter att bo i ett högnivåområde ha lättare 

att skaffa sig ett boende i dessa områden. Dessa personer behöver nödvändigtvis inte vara de 

personer med högst disponibel inkomst. Det kan vara personer med låg disponibel inkomst 

som starkt värdesätter att bo i ett högnivåområde som väljer att flytt dit. Detta kan ha en 

motverkande effekt på segregation
59

.
60

 

I högnivåområden där det råder bostadsbrist byggs det nästan uteslutande bara bostadsrätter 

och egna bostäder samtidigt som det sker en ständig ombilda av hyresrätter till bostadsrätter
61

. 

Att det nästan uteslutande byggs bostadsrätter och egna bostäder gör att andelen hyresrätter på 

bostadsmarknaden minskar vilket kan få stora effekter på bostadsmarknaden. En marknad 

med färre hyresrätter blir mer trögrörlig eftersom transaktionskostnaderna på marknaden för 

ägarbostäder är högre och att långa bostadsköer gör det är svårt att få en hyresrätt. Personer 

utan eget kapital får det allt svårare att skaffa sig en bostad i takt med att andelen hyresrätter 

minskar på marknaden. 
62
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Eftersom hyresregleringen i högnivåområden håller ned hyrorna så hålls även värdet av 

hyresfastigheter som ska användas fördetta ändamål ned.  Värdet av en hyresfastighet som 

används för upplåtelse av hyresrätt bestäms av dess diskonterade driftsnetto. Det innebär att 

värdet på fastigheten inte kan bli högre än den diskonterade vinst den genererar i framtiden. 

Att hyrorna hålls ned på hyresrätter gör därför att bostadsrättsföreningar värderar 

fastigheterna högre än de fastighetsägare som har för avsikt att upplåta hyresrätter i 

fastigheten. Detta får som effekt att en stor del av hyresfastigheterna köps av 

bostadsrättsföreningarna och att andelen hyresrätter minskar i högnivåområden. 
63

 

2.3 Omregleringar på hyresbostadsmarknaden 

Den 1 januari 2011 trädde tre lagändringar som påverkar hyresbostadsmarknaden i kraft. 

Tidigare angavs i Jordabalken 12 kapitel 55§, att allämnyttans framförhandlade hyror som var 

normerande. I samma paragraf anges numera att kollektivt förhandlade hyror ska vara 

normerande vid hyresbildning. 

Enligt tidigare lag; Lag om (2002:102) allmännyttiga bostadsföretag, skulle de allmännyttiga 

bostadsföretagen drivas utan vinstsyfte. I den nya lagen, lag om (2010:879) kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag 2§ anges, att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska drivas 

efter affärsmässiga principer med normalt avkastningskrav.
 
 

Enligt tidigare lag; Lag om (2002:102) allmännyttiga bostadsföretag, begränsades 

värdeöverföringar till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under 

föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, multiplicerat med det kapital som 

kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång tillskjutit bolaget. I den nya lagen, lag om 

(2010:879) kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 3§, har ett tak vad gäller 

värdeöverföring från bolaget till dess ägare införts. Detta takbelopp är 50 procent av 

föregående räkenskapsårs vinst.  

2.3.1 Allmännyttan skall drivas efter affärsmässiga principer 

De allmännyttiga bostadsföretagen styrdes fram till den 1 januari 2011 av Lag (2002:102) om 

allmännyttiga bostadsföretag. Enligt denna lag skulle de allmännyttiga bostadsföretagen driva 

sin verksamhet utan vinstsyfte. Trots att de allmännyttiga bostadsföretagen lämnar skälig 

utdelning på kontant insatt kapital ska de anses drivas utan vinstsyfte. Utdelningen fick 
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maximalt uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan föregående räkenskapsår uppräknat 

med en procentenhet.
64

  

Bristen på eget kapital har gjort de kommunala bolagen sårbara. Vid sämre tider med ökade 

vakanser har staten blivit tvungen att gå in med hyresförlustbidrag och lån för att rädda 

bolagen
65

. För att de allmännyttiga bolagen själva ska klara sämre tider behöver det ha ett 

tillräckligt stort eget kapital. Genom att ha marknadsmässiga avkastningskrav kan företagen 

skapa ett eget kapital för att täcka upp framtida underskott.
66

 

Enligt den nya lagen, lag (2010:879)om kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag ska de 

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen driva sin verksamhet efter affärsmässiga 

principer med normala avkastningskrav. De ska därmed inte längre utgå från den tidigare 

självkostnadsprincipen.
67

 Ett normalt avkastningskrav bestäms av marknadssituationen på 

orten och den risk företaget tar. Avkastningskravet ska vara långsiktigt vilket innebär att det 

på kort sikt både kan över och understiga det som är rimligt.
 68

  

Avgörande för om en investering är marknadsmässig eller inte är dess avkastning i 

förhållande till risk. En högre risk för en investering innebär att investeraren för att vara 

marknadsmässig ska ha ett högre avkastningskrav för att genomföra denna.
69

  

Investering i fastigheter ska på grund av att den innehåller en risk ge en avkastning på den 

riskfria räntan plus en riskpremie. Den riskfria räntan, 30-dagars stadsskuldväxlar, ger mellan 

åren 1996-2010 en genomsnittlig avkastning på 3,1 procent
70

. Så bostadsföretagens ägare ska 

ha ett avkastningskrav på 3,1 procent, plus den riskpremie som är anpassad efter 

investeringens risk, för att avkastningskravet ska vara marknadsmässigt. 

För att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara affärsmässiga krävs det även att deras 

kapitalkostnader är marknadsmässiga. De allmännyttiga bostadsföretagen skall konkurrera på 

samma villkor som de privata fastighetsägare och därmed ska de inte ha bättre lånevillkor än 

dem. Tidigare har de allmännyttiga bostadsföretagen lånat med förmånligare ränta än de 

privata aktörerna. Den förmånligare räntan har erhållits på grund av stora kommunala 
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borgensåtaganden, alternativt genom interna kommunala lån. Eftersom de allmännyttiga 

bolagen ska agera på samma sätt som övriga aktörer på marknaden har nu en borgensavgift 

tillkommit. Denna avgift betalas för kompensera de förmånligare lånevillkoren och skall 

tillfalla kommunen. Förmånen blir dock i ett initialt skede svår att beräkna då praxis saknas.
71

  

2.3.2 Införande av takbelopp vid värdeöverföring 

De allmännyttiga bostadsföretagen är bolag med särskilda värdeöverföringsbegränsningar. 

Det innebär att dessa bolag endast har rätt att dela ut en begränsad del av sitt egna kapital. 

Syftet med denna begränsning var tidigare att hålla nere avkastningskravet för de 

allmännyttiga bostadsbolagen. Eftersom deallmännyttiga bostadsföretagen, efter 

omregleringen, ska bedriva sin verksamhet efter affärsmässiga principer så strider 

värdeöverföringsbegränsningen mot detta. Genom att de ska ha normala avkastningskrav 

förväntas de också göra en normal vinst. Det normala är då att dela ut delar av vinsten till 

ägarna, här finns dock begränsningen om värdeöverföring som hinder. Syftet med 

begränsningen är att allmännyttiga bostadsföretagen ska bygga upp ett stort eget kapital, för 

att därigenom säkerställa att de klarar sig i sämre tider. Det är även viktigt de har ett 

upparbetat eget kapital för att kunna fullfölja deras bostadsförsörjningsansvar. För de 

allmännyttiga bostadsföretagen är det möjligt att dela ut ett belopp motsvarande den 

genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Denna ränta beräknas på det kapital som ägarna kommunen vid föregående räkenskapsårs 

utgång har investerat i bolaget som betalning för aktier. Ett takbelopp vad gäller 

värdeöverföring har införts i årsskiftet. Takbeloppet för värdeöverföring är 50 procent av 

bolagets vinst vid föregående räkenskapsår. Undantag från reglerna får dock göras för 

kapitalvinst vid fastighetsförsäljning, samt om utdelningen syftar till att användas för åtgärder 

som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för bostadsförsörjning
72

. 

Värdeöverföring mellan bolag inom samma koncern har inte några begränsningar.
73
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2.3.3 Avskaffande av allmännyttans normerande roll 

Hyresförhandling 

Enligt hyresförhandlingslagens 1§ ska, om fastigheten omfattas av förhandlingsordning, 

förhandling rörande hyresförhållandena ske mellan hyresvärd, eventuellt tillsammans med 

den organisation som fastighetsägare är ansluten till, och de lokala hyresgästföreningar. De 

fastigheter som omfattas av förhandlingsordning är skyldighet att förhandla kollektivt med 

hyresgästföreningen. För de fastigheter som inte omfattas av förhandlingsordning gäller 

direktförhandling. Vid denna förhandling förhandlar hyresvärden om hyresförhållandena 

direkt med hyresgästen.  Det innebär att både de allmännyttiga bostadsföretagen och de 

privata fastighetsägarna har avtalsfrihet och kan förhandla fram sina egen hyror oberoende av 

varandra.
74

  

Innan lagändringen inleddes hyresförhandlingarna med att organisationen för hyresgästerna 

förhandlade med de allmännyttiga bostadsföretagen om en eventuell hyresjustering. 

Anledningen till att allmännyttiga bostadsföretagen skulle förhandla först var att deras hyra 

enligt lag var hyresnormerande.
75

  

De allmännyttiga bostadsföretagen förhandlade då sina hyror utifrån den så kallade 

självkostnadsprincipen. Denna princip innebär att de allmännyttiga bolagen räknar fram sina 

självkostnader och yrkar sedan en hyra som motsvarar denna självkostnad med tillägg för 

eventuellt avkastningskrav.
76

   

Enligt den nya lagregleringen är de allmännyttiga bostadsföretagen inte länge är normerande 

vid hyresbildning. Det är istället kollektivt framförhandlade hyror som är normerande, det vill 

säga utgör bruksvärdet. Denna lagändring innebär att de allmännyttiga bolagen inte längre 

behöver förhandla sina hyror före de privata aktörerna. De privata fastighetsägarna kan nu 

förhandla sina hyror före allmännyttan och därmed bli normerande i hyresbildningen.
77 

 

 Bruksvärdesprövning 

Enligt den så kallade likhetsprincipen ska hyran som bestäms gälla för sådana lägenheter som 

är lika stora och bruksvärdet, lägenheternas beskaffenhet samt övriga omständigheter, är 
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desamma
78

. Innan omregleringen prövades hyrans skälighet mot allmännyttiga lägenheter 

med samma bruksvärde
79

. En hyra som väsentligt överstiger hyran i allmännyttiga lägenheter 

med samma bruksvärde skulle då underkännas. Hyresgästernas rätt till prövning av 

hyresnivån innebar att enskilda fastighetsägares avtalsfrihet enbart är teoretisk. Eftersom 

hyran på hyresgästernas begäran ska prövas av hyresnämnden mot allmännyttans hyra kan de 

privata aktörerna inte ta ut en väsentligt högre hyra. 
80

 

En lägenhets bruksvärde uppstår i förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästförening
81

. 

Värdet är tänkt att motsvara den genomsnittlige konsumentens värdering av boendet
82

.
 
Efter 

omregleringen ska en hyras skälighet avgöras med hänsyns till kollektivt förhandlade hyror. 

Det är de kollektivt förhandlade hyrorna som numera utgör bruksvärdet, oberoende av om det 

är allmännyttiga eller privata fastighetsägare som har förhandlat. För att denna lag inte ska få 

för stor för stora effekter på kort sikt, så har även en skyddsregel införts för att ge skydd mot 

kraftiga hyreshöjningar. Denna skyddsregel innebär att även om den nya hyran som anses 

skälig är väsentligt större än den vid det tidigare hyresförhållandet ska hyresnämnden sätta ner 

den under en skälig tid. 
83 
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3 Metod 

3.1 Val av metodansats 

Inom samhällsvetenskapen talas det om två olika metod angreppssätt, kvalitativ- och 

kvantitativ metod. Metodvalet bör göras med utgångspunkt i problemformuleringen, med de 

olika metodernas styrkor och svagheter i baktanke. Det som är avgörande vid val av metod är 

syftet med undersökningen och hur pålitlig information som kan inhämtas. Om det går få tag 

på marknadsaktörer är dessa det troligtvis de bästa respondenterna, det vill säga de som 

besitter mest information. För att få ut den bästa möjliga informationen är det viktigt att bygga 

upp tillit, samt förklara syftet med undersökningen.
 84

 

Med utgångspunkt från problemformuleringen har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. 

Det eftersom vi anser det finnas ett fåtal intressanta aktörer som har den kunskap som för att 

svara mot vår frågeställning. Vi har därför valt att göra djupare intervjuer med dessa utvalda 

aktörer för att djup och specifik information inom ämnet. 

3.2 Datainsamling 

Data kan samlas in på två olika sätt, primärdata eller sekundärdata. Primärdata är data som vi 

själva samlar in för just vårt syfte.  Sekundärdata är data som tidigare införskaffats och 

sammanställts. Den sekundär respektive- primärdata vi fått fram har vi i analysen diskuterat 

för att sedan komma fram till vår slutsats.
 85

 

3.2.1 Sekundärdata 

Det är viktigt att använda sig av relevant sekundärdata som svarar mot frågeställningen
86

. 

Därför har vi ägnat mycket tid åt att hitta relevant data att bygga teorin med. Vi har valt att 

samla in sekundärdata i form av litteratur och vetenskapliga artiklar som rör vårt ämne. För att 

hitta relevanta artiklar avseende vårt ämne har vi använt oss av sökmotorn google scholar med 

sökord som: rent control, segregation, market rent. Vi har kritiskt granskat denna 

sekundärdata för att säkerhetsställa att informationen är korrekt. Detta har gjorts genom att 

studera vem som har skrivit datan och ställa vår utvalda data i relation till annan data.  
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3.2.2 Primärdata 

Primärdata har vi fått fram genom respondens intervjuer med fem aktörer på 

hyresbostadsmarknaden.  Urvalet av respondenter utgör en avgörande del av undersökningen. 

Genom att välja fel intervjuperson som inte har rätt kunskap och information om det 

undersökta området uppfyller inte undersökningen forskarens syfte. Det är viktigt att 

respondenterna är intresserade och villig att dela med sig av information.
 87

  

För att få fram den önskade informationen har vi gjort ett systematiskt urval och resonerat om 

vilka aktörer som har störst påverkan för hyresbildningen. En förutsättning för att ett 

systematiskt urval ska kunna ske på ett bra sätt är en bra kunskap om respondenterna och en 

medveten strategi om vad som ska fås fram.
 88

 

 För att nå ett så stort och tillförlitligt information som möjligt är det viktigt att få med så 

många av de viktigaste aktörerna som möjligt
89

.
 
Vi kom fram till att intervjua ett 

allmännyttigt- och ett privat bostadsföretag. Dessa bolag står för utbudet av hyresrätter på 

marknaden. De personer som vi har valt att intervjua är väl insatta i hyresbostadsmarknaden i 

Sundsvall och kan ge en representativ bild av företagen och deras agerande med avseende på 

de nya lagregleringarna. Vi har även valt att intervjua personer från de branschorganisationer 

som företräder de allmännyttiga respektive privata fastighetsägarna. Dessa personer är också 

väl insatta i marknaden. Det är viktigt att få med aktörer från olika sidor av förhandlingen för 

att på så sätt få en så allsidig bild av marknaden som möjligt. Därför har vi även valt att 

intervjua Hyresgästföreningen. De representerar hyresgästerna som utgör efterfrågan på 

marknaden. Vid valet vilka vi ska intervjua har vi utgått från vår avgränsning, 

hyresbostadsmarknaden i Sundsvall. Därför är fyra av våra fem aktörer verksamma på 

Sundsvallsmarknaden. Den femte aktören, branschorganisationen för de allmännyttiga 

fastighetsbolagen, har ingen representant i Sundsvall, därför intervjuade vi istället deras 

förhandlingsansvarige i Stockholm. 

Vi har främst använt oss av personliga intervjuer, trots att det är mer tidskrävande. Fördelen 

med dessa intervjuer är att ämnena som tas upp i en intervju kan vara mer öppna och det är 
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upp till intervjupersonen själv väljer hur denne vill svara. Intervjuaren kan också få bättre 

förståelse för intervjupersonens svar genom att be intervjupersonen vidareutveckla svaren.
90

 

 Innan intervjun bör forskaren ha att en uppfattning om vilka områden som ska undersökas 

och därför bör en intervjuguide utformas som stöd
91

.
 
Vi utformade vår guide utifrån två 

huvudområden vi vill undersöka, omregleringarnas påverkan på den allmänna hyresnivån och 

om dessa gjort att lägesfaktorn fått större inverkan på lägenheternas bruksvärde. Vi har också 

ställt följdfrågor för att styra in respondenterna på effekter av ökad allmän hyresnivå och ökad 

hyresdifferentiering med avseende på lägesfaktorn. 

Det är viktigt att inte styra intervjun för mycket genom att följa guiden strängt, samtidig att 

det är viktigt att se till att de primära områdena berörs. Under intervjuns gång kan 

respondenten komma in på områden som inte berörs i intervjuguiden. Det är då viktigt att 

vara flexibel och även vidareutveckla dessa områden.
92

    

Här nedan följer en kort presentation av våra fem respondenter; Fastighetsägarna, SABO, 

Mitthem, Nordeken, Hyresgästföreningen.  

Alf Fornell, Platsansvarig, Fastighetsägarna i Sundsvall 

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande 

fastighetsmarknad. Organisationen utgörs främst av fastighetsägare och har över 17 000 

medlemmar.  Organisationens huvuduppgift är att ge medlemmar en styrka att driva frågor 

genom att göra medlemmarnas röst hörs.
93

 

 

 Roland Sernlind, Förhandlingsansvarig, SABO 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för de 

allmännyttiga bostadsföretagen
94

. SABO uppgift är att hjälpa sina medlemmar att vara 

konkurrenskraftig och långsiktiga på hyresbostadsmarknaden. Det görs genom stöd i det 

dagliga arbetet genom rådgivning och utbildning mm. De sköter även hyresförhandlingen åt 

sina medlemmar.
95
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 Malin Nordqvist, Ekonomichef, Mitthem 

Mitthem är ett allmännyttigt bostadsaktiebolag som till 100 procent ägs av Sundsvalls 

kommun. Företaget har som mål att tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i 

Sundsvalls tätort. 
96

 

Marie Moberg, Förvaltningschef, Nordeken 

Nordeken är ett privatägt fastighetsbolag i Sundsvall som har bostäder i olika delar av 

Sundsvalls kommun. Företaget har sammanlagt ca 1000 hyresrättslägenheter vilket motsvarar 

ca 8 procent av den totala hyresbostadsmarknaden i Sundsvall. De vill erbjuda hyresgästen ett 

boende med närhet till natur, shopping och övrig service.
97

 

Conny Säker, Förhandlingsansvarig, Hyresgästföreningen i Sundsvall 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för 

allas människors rätt till en bra bostad till rimlig kostnad för att öka människors trygghet. I 

dagsläget är över en halv miljon hushåll medlemmar i hyresgästföreningen.
98

 

Behandling av primärdata 

Den primärdata vi samlat in i form av intervjuer har vi sedan sammanställt i en 

kategorianalys. Vi har tagit fram kategorier utifrån de delar som respondenterna berört och 

sedan satt in citat som är talande för deras åsikt i ämnet. Vi har sedan använt oss av citaten i 

kategorianalysen för att utforma vår analys.  Då vissa respondenter ej berört alla ämnen är 

vissa rutor tomma.  

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet är mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mäta. För att uppnå en hög 

validitet är det viktigt att få fram korrekt information från respondenterna. Det krävs då att det 

ställs relevanta frågor som är kopplade till problemformuleringen.
 99 

För att öka validiteten i våra intervjuer har vi innan intervjuerna utformat en väl genomtänkt 

intervjuguide. I denna finns de områden vi önskar undersöka upptagna. Vi har utgått från 
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tidigare forskning för att genom teori få fram vilka områden som är viktiga att undersöka för 

att svara mot vår problemformulering. Eftersom vi använt oss av öppna frågor så är det viktigt 

att vi innan bestämt vilka områden respondenterna bör beröra för att därigenom få en 

tillförlitlig empirisk grund.  Genom att vi valt ut respondenter i form av marknadsaktörer från 

olika förhandlingsparter har vi fått ta del från olika perspektiv och utifrån deras individuella 

uppfattningar har vi fått en allsidig bild för att kunna ta en objektiv position i vår analys. 

Reliabilitet är hur tillförlitligt ett mätinstrument är
100

. Det är viktigt att resultatet av det som 

undersöks skulle ha varit desamma oavsett vem som gjorde undersökningen. Blir resultatet av 

en undersökning detsamma, oberoende av vem som utför den blir tillförlitligheten i denna 

stor. För att få hög reliabilitet i undersökningen är det av vikt att välja ut respondenter med 

kunskap inom området. Det är också av vikt att skapa en relation med respondenterna som 

bygger på tillit. Om respondenterna känner tillit till oss  öppnar de sig och ger en mer korrekt 

bild av verkligheten än vad de annars hade gjort.
 101

  

För att uppnå hög reliabilitet i vårt arbete har vi valt ut våra respondenter med hänsyn till 

deras stora kompetens inom området. Om en annan forskare skulle undersöka samma ämne 

som vi har gjort, skulle denne med största sannolikhet intervjua samma aktörer som vi har 

intervjuat, på grund av att dessa är viktigast på marknaden. För att bygga upp en god relation 

med respondenterna för att öka möjligheten till att erhålla korrekta uppgifter, har vi redan när 

vi bokat in intervjuerna presenterat oss och berättat syfte med uppsatsen. Det har gjort att 

respondenterna redan innan vi träffat dem fått en bild av vilka vi är och vad vi vill få ut av 

intervjun. De tre respondenterna som vi har haft personliga intervjuer med, har vi träffat på 

deras arbetsplatser. Så detta är en miljö där de känner sig trygga och har möjlighet att leta 

fram information som de inte kan utantill. Hade de inte haft möjlighet att leta fram 

information hade risken funnits att vi fått uppgifter och därigenom hade reliabiliteten sänks 

genom att andra forskare då kunnat få andra uppgifter.   

                                                 
100

 Eriksson, L-T. (2006) sid. 61 
101

 Gillham, B. (2008) sid. 22-23 



33 

 

4 Analys 

Här nedan föjer en kategorianalys där vi har delat in respondenterna och sedan kategoriserat 

sex viktiga områden som respondenterna berört och citerat respektive respondent.  

 

 

4.1 Allmännyttan ska drivas efter affärsmässiga principer 

Enligt tidigare lag; Lag om (2002:102) allmännyttiga bostadsföretag, skulle de allmännyttiga 

bostadsföretagen drivas utan vinstsyfte. I den nya lagen, lag om (2010:879) kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag 2§ anges, att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska drivas 

efter affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. 

Aktör 

Lägesfaktorns 
inverkan på 
bruksvärdet 

Den 
allmänna 
hyresnivån 

Utbudet av 
hyresrätter Segregation Rörlighet 

Bruksvärdes-
systemets roll 
som 
besittningsskydd 

Fastighetsägarna 

"Hyran ska motsvara 
hyresgästernas 
värdering och då ska 
lägesfaktorn vara 
med" 

"Skälig 
hyresprissättning 
utifrån 
hyresgästernas 
preferenser” 

"Det måste finnas 
möjlighet att sätta en 
hyra så nybyggnation 
bär sig" 

"På en oreglerad 
marknad tvingas 
ekonomiskt svaga parter 
flytta till sämre 
områden" 

"Större 
hyresdifferanser 
mellan olika 
områden medför 
att prefferenserna 
får större 
betydelse" 

"På en helt oreglerad 
bostadshyresmarknad 
drabbas personer med 
sämre betalningsförmåga 
" 

SABO 

"Det ska kosta mer 
centralt än att bo 
perifiert" 

"Det ska inte vara så 
stora 
kostnadsskillnder 
mellan att bo i  
hyresrätt och eget 
boende som det är 
idag" 

"Det är för dyrt att 
producera 
hyresrätter pga den 
dåliga konkurrensen i 
byggsektorn" 

"Större 
hyresdifferentiering kan 
ge ökad segregation" 

"Blir det större 
skillnad mellan att 
bo centralt och i 
perferin, kommer 
fler flytta från 
attraktiva 
områden oavsett 
disponibel 
inkomst"   

Hyresgäst-
föreningen 

”Det finns andra 

faktorer som 
hyresgästerna 

värderar högre än ett 

bra läge.” 

"Hyran ska ligga på 
en nivå så att 
individer har råd att 
bosätta sig nära sitt 
arbete" 

"Om hyresintäkterna 
öka, så att det blir 
lönsammare att 
bygga hyresrätter, 
kommer det ändå 
vara lönsammare att 
bygga bostadsrätter" 

"Genom att hålla nere 
hyresdifferentiering 
motverkas segregation" 

"Alla individer vill 
bo så bra de kan, 
oberoende av 
disponibel 
inkomst" 

"Ekonomiskt svagare 
parter drabbas vid stora 
hyreshöjningar" 

Nordeken 

"Radhuslägenhet ska 
ha högre bruksvärde 
än lägenhet i 
höghus"  

"Hyran ska vara så 
hög att vi kan 
underhålla våra 
fastigheter och få 
en rimlig 
avkastning"   

"Ökade hyresintäkter 
skulle inte göra att vi 
bygger nytt däremot 
skulle det de större 
investeringar i 
befintligt bestånd"       

Mitthem 

"För liten hänsyn till 
läget har tagits vid 
hyresfördelning" 

"Hyran ska täcka 
våra kostnader 
samtidigt som det 
täcker ägarnas 
avkastningskrav"         
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Mitthem berättar att de även innan omregleringen har haft ett avkastningskrav från deras 

ägare, Sundsvalls Kommun. Avkastningskravet har de senaste fem åren legat på 8 procent på 

eget kapital. Detta avkastningskrav är oförändrat även efter lagändringen som anger att 

allmännyttan nu ska drivas affärsmässigt. SABO bekräftar att ett avkastningskrav på 

allmännyttiga bostadsföretagen funnits även innan omregleringen, detta trots att de enligt lag 

skulle drivas utan vinstsyfte.  Hyresgästföreningen anser att det avkastningskrav ägarna haft 

på Mitthem varit för högt i förhållande till den risk de tagit i sina investeringar. De menar att  

investeringar i hyresfastigheter i stort sett är riskfria och att ägarna därför inte ha någon hög 

avkastning.  

Avgörande för om en investering är marknadsmässig eller inte är avkastning i förhållande till 

risk. Investeringar i hyresfastigheter innebär en risk och ska därför, förutom den riskfria 

räntan även ge en riskpremie som är i förhållande till risk investeringen innebär. Ett 

avkastningskrav ska bestämmas med utgångspunkt av den aktuella marknadssituationen på 

orten. 
102

 

Den riskfria räntan, 30-dagars stadsskuldväxlar, har mellan åren 1996-2010 en genomsnittlig 

avkastning på 3,1 procent per år
103

. Privatägda Nordeken har ett genomsnittligt 

avkastningskrav på eget kapital som motsvarar den riskfria räntan gånger två. Detta 

avkastningskrav är då ca 6,2 procent per år. Det innebär att Mitthems ägare kräver en 

riskpremie på cirka 3 procent. 

 Vad gäller avkastningskrav på enskilda projekt styrs dessa av projektets risk. Enskilda 

projekt är mer eller mindre riskfyllda och ska därmed ha olika avkastningskrav
104

. Mitthem 

uppger att de för enskilda projekt genomför investeringskalkyler. I dessa kalkyler används ett 

avkastningskrav som är ställt i relation till projektets risk. Innan lagregleringen var Mitthem 

dock tvungna att genomföra vissa projekt, trots att de inte var lönsamma med det 

avkastningskrav de bör ha i förhållande till risk. Detta på grund av att ägarna krävde det. 

SABO menar att avkastningskravet från ägarna har funnits för att bygga upp soliditet i bolaget 

som ska användas för att täcka framtida renoveringsbehov. Hyresgästföreningen menar dock 

att kostnaderna för renovering inte varit i den omfattning som intäkterna från 

avkastningskravet genererat. De menar även att de allmännyttiga bostadsföretagen istället för 
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att bygga upp soliditet, delat ut stora av vinster till sina ägare. På grund av att vinsterna delat 

ut istället för att stärka soliditeten i bolaget blir de boende tvungen att betala igen vid ett 

framtida renoveringsbehov. 

4.2 Införande av takbelopp för värdeöverföring 

Enligt tidigare lag; Lag om (2002:102) allmännyttiga bostadsföretag, begränsades 

värdeöverföringarna till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga statslåneräntan under 

föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, multiplicerat med det kapital som 

kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång tillskjutit bolaget. I den nya lagen, lag om 

(2010:879) kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag 3§, har ett tak vad gäller 

värdeöverföring från bolaget till dess ägare införts. Detta takbelopp är 50 procent av 

föregående räkenskapsårs vinst.  

Mitthem uppger att  bolaget de senaste fem åren delat ut maximalt lagstadgat belopp till sina 

ägare. De möjligheter till värdeöverföring som funnits har därmed utnyttjas. De uppkommer 

även att det belopp som delats ut varit i storleksordningen 50 procent av föregående 

räkenskapsårs vinst, vilket är det takbelopp som nu finns lagstadgat vad gäller 

värdeöverföring mellan allmännyttiga bostadsföretag och dess ägare. 

4.3 Avskaffande av allmännyttans hyresnormerande roll 

Tidigare angavs i Jordabalken 12 kapitel 55§, att de allmännyttiga bostadsföretagens 

framförhandlade hyror skulle vara normerande. I samma paragraf anges från 1 januari 2011 

att istället kollektivt förhandlade hyror är hyresnormerande. 

Den nya lagregleringen ger därmed privata fastighetsägare möjlighet att börja förhandla. 

Fastighetsägarna berättar att de i år förhandlade med hyresgästföreningen, före allmännyttan, 

något de tidigare inte kunnat. Privatägda Nordeken menar att de allmännyttiga 

bostadsföretagen de senaste åren gjort för små hyreshöjningar i förhållande till de 

kostnadsökningar bostadsföretagen haft på orten. De låga hyreshöjningarna anser Nordeken 

ha sin grund i Mitthems höga soliditet. De har på grund av hög soliditet inte behövt höja sina 

hyror i den omfattning deras kostnader ökat. Att allmännyttiga Mitthem inte höjt sina hyror i 

den omfattning deras kostnader ökat, har på grund av allmännyttans normerande roll inneburit 

att inte heller Nordeken kunnat höja sina hyror i den omfattning deras kostnader ökat. Detta 
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har gjort att Nordekens resultat de senaste åren försämrats och deras möjlighet att utveckla 

beståndet minskat. 

Enligt Sandberg förekommer det felaktigt fördelade hyror, som har sin grund i att 

allmännyttan var hyresnormerande. Allmännyttans odifferentierade hyror har skapat långa 

bostadsköer i högnivåområden och stora vakanser i många lågnivåområden. Dessa problem 

har uppstått till följd av att hyrorna i högnivåområden ligger för lågt medan hyrorna i 

lågnivåområden ligger för högt.
 105

 

Fastighetsägarna och Nordeken håller med om att hyrorna är felaktigt fördelade.  De anser att 

det framförallt är lägesfaktorn som inte värderats korrekt vid allmännyttans hyresfördelning, 

vilket skapat ett felaktigt bruksvärde. För vissa lägenheter är hyran för hög, medan den för 

andra är för låg. Den odifferentierade hyresprissättningen skapar långa bostadsköer i 

högnivåområden och vakanser i lågnivåområden
106

. I Sundsvall är vakanser på grund av för 

höga hyror i lågnivåområden inget stort problem, då vakansgraden är relativt låg, Däremot har 

långa bostadsköer uppstått i kommunens högnivåområden. Bostadsköerna har enligt 

fastighetsägarna uppkommit till följd av lägesfaktorn inte påverkat en lägenheternas 

bruksvärde i tillräckligt stor grad. Det har gjort att det inte är speciellt mycket dyrare för 

individen att bo i dessa områden jämfört med mindre attraktiva områden. En omfördelning av 

hyror där hyresdifferensen mellan hög- och lågnivåområden ökar innebär att den ekonomiska 

vinsten av att bo i ett lågnivåområde blir större. Det innebär att benägenheten att bosätta sig i 

ett lågnivåområde ökar och därigenom minskar köerna i högnivåområden. 

Mitthem medger att de inte tagit tillräcklig hänsyn till lägesfaktorn när de fördelat sina hyror 

över beståndet. SABO uppger att en viss differentiering förekommit med avseende på läget, 

men att denna inte är i nivå med hyresgästernas värdering. ”En större hyresdifferentiering kan 

ge rättvisare hyror som är bättre anpassade för att motsvarar hyresgästernas värderingar” 

Det kan innebära sänkta hyror i vissa områden där hyrorna tidigare varit felsatt och därigenom  

ökar uthyrningsgraden. Enligt Fastighetsägarna ska bruksvärdet motsvara den genomsnittliga 

hyresgästens värdering av boendet. I denna värdering är lägesfaktorn en större del än vad 

bruksvärdet visar. Enligt en undersökning fastighetsägarna gjort med sina hyresgäster är den 

genomsnittliga hyresgästen villig att betala mer för att boende i högnivåområde jämfört med 

ett mindre attraktivt område.  Hyresgästföreningen anser att viss hyresdifferentiering bör 
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finnas, men att den inte skall ges för stor vikt vid bestämmande av bruksvärdet. ”Det finns 

andra faktorer som hyresgästerna värderar högre än ett bra läge.”  Nordeken menar det finns 

andra faktorer än läget som av Mitthem undervärderats vid bestämmande av en lägenhets 

bruksvärde. De har i sitt bestånd radhuslägenheter som är väldigt eftertraktade. Bostadsköerna 

för dessa lägenheter är långa, vilket indikerar på en för låg hyra för dessa. Med avseende på 

dessa bostadsköer och att det finns vakanser i höghuslägenheter i likvärdiga områden, borde 

en hyresdifferens mellan dessa lägenhetstyper finnas. 

 
Den låga hyresdifferentieringen har gjort att rörligheten på marknaden blivit dålig

107
. Enligt 

Anderson får individers preferenser mindre betydelse vid val av boende när 

hyresdifferentieringen är låg. En mer differentierad hyresprissättning ger individer större 

möjlighet att fördela sin konsumtion mellan boende och annat
108

. Skulle lägesfaktorn få 

större genomslag i hyresprissättningen skulle det innebära att individer som bor i ett 

högnivåområde, men som inte värdesätter området, får en större ekonomisk vinning i att 

flytta. Det finns i dagsläget, på grund av den låga hyresdifferentieringen, endast en marginell 

ekonomisk vinning i  att flytta från dessa områden. Det gör att många väljer att bo kvar i 

högnivåområden, trots att de inte värdesätter läget. På grund av de individer som inte 

värdesätter detta boende ändå väljer att bo kvar, har individer som prioriterar att bo i 

högnivåområden,  små möjligheter att få ett hyreskontrakt i dessa områden.
 109

 

Hyresgästföreningen har en annan syn på hyresdifferentieringen. De anser inte att lösningen 

för att få bort bostadsköer i högnivåområden och minska vakanserna i lågnivåområden är mer 

differentierad hyresprissättning. Det eftersom hyran endast är av ringa betydelse när individer 

väljer bostad. De menar att individer endast i teorin handlar rationellt och väljer bostad utefter 

sin disponibla inkomst. I praktiken har hyran mellan de olika områdena endast en marginell 

betydelse vid individers val av bostad.” Människor bosätter sig inte frivilligt i sämre områden 

än de är tvungen till”. Även om det finns möjlighet att bo avsevärt mycket billigare i ett 

sämre område är individer inte beredda att flytta. En större hyresdifferentiering med avseende 

på läge skulle göra att individer som flyttar till annan ort för att arbeta får problem. Dessa 

skulle då ha svårt att hitta en bostad på lämpligt avstånd från arbetsplatsen som de har råd 

med. 
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Att förhandla före allmännyttan innebär för Fastighetsägarna en möjlighet att påverka 

hyresnivå och hyresfördelning. Nordeken som tycker att allmännyttans hyreshöjningar de 

senaste åren varit för låga i förhållande till kostnadsökningarna har därmed möjlighet att 

förhandla fram hyreshöjningar som täcker deras förväntade kostnadsökningar.  

Resultatet av den senaste förhandlingen blev en hyreshöjning på cirka två procent. Det är en 

höjning som enligt samtliga aktörer är att anse som normal. Vid hyresförhandling utgår 

hyresgästföreningen i likhet med innan omregleringen från de kostnadsökningar 

fastighetsägaren förväntas ha för sina fastigheter. Det innebär att privata aktörer inte utan 

svårighet kan få igenom hyreshöjningar som överstiger fastighetsägarnas förväntade 

kostnadsökningar. 

Trots  att fastighetsägarna  vill se en ökad hyresdifferentiering med avseende på lägefaktorn 

lyckades de endast förhandla fram en marginell ökad differentiering. Den genomsnittliga 

hyreshöjningen blev 2,2 procent för fastigheter i centralt läge och 2 procent i övriga 

fastigheter. Att hyresdifferentieringen inte ökade mer beror på att Hyresgästföreningen inte 

anser att lägesfaktorn kan åsättas för stort värde, eftersom det ännu inte finns någon uttalad 

lägesordning i kommunen. En lägesordning rangordnar de olika områdenas attraktivitet, så att 

det finns konkreta siffror på hur högt värde ett område ska åsättas. Den marginella ökning vad 

gäller lägesfaktorns inverkan på bruksvärdet är enligt fastighetsägarna ett steg i den 

upptrappning som kommer ske, tills lägesfaktorns vikt i bruksvärdet motsvarar hyresgästernas 

värderingar. 

4.4 Segregation 

Fastighetsägarna berättar att de vill öka hyresdifferentieringen med avseende på lägesfaktorn. 

Detta ska göras genom att höja hyrorna i högnivåområden, samtidigt som hyrorna i 

lågnivåområden blir oförändrade eller sänks. Enligt Lind leder en större hyresdifferentiering 

mellan olika områden och standard till större segregering. På en marknad med större 

hyresdifferenser blir bosättningsmönstret tydligare. Personer med dålig ekonomi efterfrågar 

då i större grad små lägenheter med låg standard i mindre attraktiva områden. Personer med 

hög disponibel inkomst efterfrågar stora lägenheter med hög standard i attraktiva 

områden.
110
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Hyresgästföreningen håller med om att ekonomiskt svaga individer drabbas vid för stora 

hyresdifferenser. "Större hyresdifferentiering leder till ökad segregation". De menar att 

individer med låg disponibel inkomst tvingas flytta från sina lägenheter i högnivåområden och 

istället bosätta sig i sämre områden.  

4.5 Rörlighet 

En högre allmän hyresnivå eller en mer differentierad hyresprissättning innebär att hyrorna 

för lägenheter med hög standard i högnivåområden höjs. Individers preferenser får genom en 

större hyresdifferentiering större betydelse för val av boendeområde. Om hyresdifferensen 

mellan områden med olika attraktivitet ökar, skulle individer som inte värdesätter att bo i 

högnivåområden, i större grad välja att flytta till sämre områden och istället konsumera annat. 

Det gör att bostadsköerna i högnivåområden blir kortare och att tillgångligheten på lägenheter 

i dessa områden blir större. 
111

 

SABO menar att om preferenserna får större betydelse flyttar vissa som bor i högnivåområden 

till sämre områden för att istället konsumera annat. Det gör att individer som tidigare på grund 

av köerna inte kunnat bosätta sig i högnivåområden får större möjlighet till detta. 

Hyresgästföreningen anser däremot att alla individer vill bo i ett så bra område som möjligt 

och att hyresdifferensen därigenom inte får någon betydelse för rörligheten. Individer bosätter 

sig inte frivilligt i ett sämre område än de behöver, oberoende av den ekonomiska vinningen 

av en flytt. Det finns andra aspekter som är viktigare vid individers val av boende, den 

ekonomiska delen har bara underordnad betydelse. 

Ökad hyresdifferentiering leder till ökad segregation eftersom individer med hög disponibel 

inkomst i större utsträckning då bosätter sig i högnivåområden, medan individer med lägre 

disponibel inkomst bosätter sig i sämre områden. Det finns dock individer med låg disponibel 

inkomst som prioriterar boende framför annan konsumtion, dessa ges vid ökad 

hyresdifferentiering större möjlighet till ett boende i högnivåområde. Den ökade rörligheten 

får därigenom en motverkande effekt på segregation. Detta genom att preferenser får större 

betydelse.
 112

 

 

                                                 
111

 Anderson, K. (1990) sid.11-13 
112

 Lind, H. (1994) sid. 103-104 



40 

 

4.6 Bruksvärdessystemets funktion som besittningsskydd 

Regleringen om bruksvärdesprövning fungerar som ett besittningsskydd för de boende. Denna 

reglering hindrar fastighetsägare från att kunna ta ut en hyra som överstiger lägenhetens 

bruksvärde. Skulle de boende inte ha möjlighet att pröva sin hyra skälighet i hyresnämnden 

skulle fastighetsägare genom att höja hyran kunna tvinga de boende att flytta. 
113

  

"Ekonomiskt svagare parter drabbas vid stora hyreshöjningar" Hyresgästföreningen menar att 

en ökad allmän hyresnivå eller en stor hyresdifferentiering skulle göra att vissa individer som 

bor i högnivåområden skulle tvingas flytta till sämre områden. Fastighetsägarna är emot en 

helt oreglerad marknad på grund av att de skapar en otrygghet bland de boende. 

Besittningsskyddet medför en trygghet för de boende genom att fastighetsägaren inte kan höja 

hyrorna och därigenom tvinga dem att flytta. För att skydda de boende mot kraftiga 

hyreshöjningar har en skyddsregel införts mot för stora hyreshöjningar. Denna skyddsregel 

innebär att även om den nya hyran som anses skälig är väsentligt större än den vid det tidigare 

hyresförhållandet ska hyresnämnden sätta ner den under en skälig tid. 
114

 

4.7 Utbudet av hyresrätter 

Att det i högnivåområden finns bostadsköer innebär att  hyran i dessa områden ligger under 

marknadshyran
115

. Arnott och Igarshi menar att hyresregleringarna håller nere hyresnivån i 

områden med efterfrågeöverskott vilket gör att avkastningen på fastigheterna i dessa områden 

blir lägre
116

. Genom att  regleringarna ger en lägre avkastningen på fastigheterna innebär det 

att benägenheten att investera minskar. Högre hyror leder till ökat utbud av hyresrätter. 

Därmed skulle en ökad differentiering med avseende på lägesfaktorn alternativt en högre 

allmän hyresnivå leda till att hyrorna i högnivåområden ökar och därmed även utbudet av 

hyresrätter i dessa områden.
117

 

 Hyresgästföreningen tror inte att en fri marknad per automatik leder till att byggandet 

hyresrätter ökar. De menar att höjda hyror på hyresrätter gör att det blir relativt sett billigare 

att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt. Det gör att individer i större utsträckning efterfrågar 

bostadsrätter istället för hyresrätter. Eftersom efterfrågan  på bostadsrätter ökar kommer fler 
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hyreshus ombildas till bostadsrätter av bostadsrättsföreningar. Detta gör att det är möjligt att 

utbudet av hyresrätter minskar. 

Problemet när det gäller utbudet av hyresrätter är enligt Lind framför allt de höga 

byggkostnaderna, vilka orsakats av svag konkurrens inom byggsektorn
118

. SABO är inne på 

samma bana "Det är för dyrt att producera hyresrätter på grund av den dåliga konkurrensen i 

byggsektorn och missgynnsamma skatteregler". Fastighetsägarna anser att skattereglerna är en 

minst lika betydelsefull anledning som den svaga konkurrensen. Fastighetsägare betalar moms 

på alla sina inköp, men har på grund av att upplåtelse av hyresrätt är en icke momspliktig 

omsättning, ingen möjlighet att dra av ingående moms. Det innebär att byggkostnaderna blir 

25 procent högre jämfört med om ingående moms skulle kunna dras av. Även 

förvaltningskostnaderna blir avsevärt högre på grund av skattereglerna vilket gör att 

driftsnetton försämras och därmed lönsamheten i investeringen. Eftersom marginalkostnaden 

för att öka utbudet är hög, innebär det att stora hyreshöjningar krävs för att öka utbudet i 

större omfattning
119

.  

"Det måste finnas möjlighet att sätta en hyra så nybyggnation bär sig"
120

. Genom en 

presumtionshyra kan investerare redan i projekteringsstadiet fastställa en minimihyra för en 

tioårsperiod. Fastighetsägarna menar att denna hyra används av fastighetsägare i praktiken för 

att minska risken genom få en hyresintäkt som täcker kostnader och avkastningskrav.  

 Även om möjlighet till presumtionshyra används vid nyproduktion, behövs på grund av de 

höga byggkostnaderna en hög hyra för att göra investeringen lönsam. På grund av de höga 

hyrorna som behöver tas ut för att täcka investeringen är det inte säkert att de nyproducerade 

lägenheterna blir uthyrda. Hyresgästföreningen menar att på en fri marknad där det är möjligt 

för fastighetsägare att sätta den hyra som de önskar, finns det fortfarande en gräns för hur 

mycket hyresgästerna är beredda att betala för sitt boende. ”Det finns en smärtgräns för hur 

mycket hyresgästerna är villig att betala”.  

Många av Sveriges miljonprogramområden har idag stora renoveringsbehov
 121.

 Denna 

renovering kommer innebära avsevärda kostnader för fastighetsägarna, som till större del 

består av allmännyttiga fastighetsbolag. På grund av att allmännyttan efter omregleringen ska 
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agera marknadsmässigt, det vill säga bara göra investeringar som är ekonomiskt lönsamma, 

finns risk för att byggnader i dessa områden rivs istället för att rustas.
 
 

Mitthem berättar att de förhandlade sig till sig en presumtionshyra innan de började 

upprustningen av ett miljonprogramområde som de förvärvade av en privat fastighetsägare. 

Utan möjligheten till presumtionshyra hade det varit svårare för dem att göra denna 

investering. Mitthem uppger även att de kontinuerligt har underhållit sitt bestånd och därför 

inte har några stora underhållskostnader för sina miljonprojektområden.  
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5 Slutsats 

Sammanfattande slutsatser 

På grund av att allmännyttiga Mitthem drivits affärsmässigt redan innan de nya 

lagregleringarna har den allmänna hyresnivån inte påverkats av att de numera ska driva sin 

verksamhet efter affärsmässiga principer. Att Mitthem enligt den nya lagregleringen inte 

längre är hyresnormerande har inte påverkat den allmänna hyresnivån. Det har däremot gjort 

att lägesfaktorn fått större inverkan på bruksvärdet. Segregationen och rörligheten har endast 

påverkats marginellt på grund av att lägesfaktorn fått marginellt större inverkan på 

bruksvärdet. På grund av det endast skett en marginell ökningen av lägesfaktorns inverkan på 

bruksvärdet, har styrkan i bruksvärdessystemets roll som besittningsskydd inte påverkats i 

någon stor omfattning.  På grund av att det redan innan omregleringarna fanns möjlighet att 

för nyproduktion förhanda fram en hyra som överstiger den reglerade hyran, har byggandet 

inte påverkats trots att det blivit något lönsammare att äga hyresfastigheter i högnivåområden. 

Allmännyttan ska drivas efter Affärsmässiga principer 

Mitthem drevs redan innan omregleringen affärsmässigt, trots att de enligt lag skulle drivas 

utan vinstsyfte. Ägarnas avkastningskrav på bolaget på åtta procent innebär en riskpremie på 

knappt fem procent. En riskpremie på knappt fem procent är i förhållande till den risk 

investeringen innebär, samt de krav på riskpremie som Nordekens ägare har, på drygt tre 

procent, att anse som marknadsmässig. Vid enskilda investeringar har bolaget sedan tidigare 

använt sig av investeringskalkyler med avkastningskrav i förhållande till risk. Dock har 

Mitthem innan omregleringen vid enstaka fall tvingats genomföra olönsamma projekt. Att 

Mittem haft ett marknadsmässigt avkastningskrav på sig från sina ägare, samt att bolaget 

nästan uteslutande endast genomfört lönsamma investeringar, innebär att lagändingen om att 

allmännyttan ska driva sin verksamhet efter affärsmässiga principer inte påverkat den 

allmänna hyresnivån. 

Införande av takbelopp för Värdeöverföring  

 Mitthem har tidigare delat ut det maxbelopp som är tillåtet enligt lag. Detta belopp är något 

lägre än det takbelopp som införts genom den nya lagregleringen. Därmed får detta tillägg i 

lagen ingen effekt på Mitthems möjlighet till värdeöverföring. 
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Avskaffande av allmännyttans hyresnormerande roll 

Vid årets hyresförhandling, som fastighetsägarna inledde, blev resultatet en hyreshöjningen 

med i genomsnitt två procent. Denna hyreshöjning kan inte anses vara större än normalt, 

något som samtliga aktörer är överens om. Genom att hyreshöjningar baseras på 

kostnadsökningar och allmännyttan även tidigare agerat marknadsmässigt, är det av ringa 

betydelse för den allmänna prisnivån, vem som inleder förhandling. Därmed har 

omregleringen inte påverkat den allmänna hyresnivån.  

Lägesfaktorn har på grund av allmännyttans normerande roll inte påverkat bruksvärdet 

tillräckligt mycket i förhållande till hyresgästernas värderingar. Samtliga aktörer är överens 

om att lägesfaktorn ska påverka bruksvärdet, men de har olika uppfattning om hur stor 

påverkan denna ska ha.  Efter omregleringen har de privata aktörerna fått möjlighet påverka 

lägesfaktorns inverkan på bruksvärdet. Trots detta lyckades de vid förhandlingen endast få 

igenom en marginell ökad hyresdifferentiering med avseende på lägesfaktorn. 

Hyreshöjningarna blev i år 2,2 procent centralt respektive 2 procent övrigt. Detta innebär att 

omregleringen gjort att lägesfaktorns inverkan på en lägenheternas bruksvärde ökat något. 

Segregation 

Att lägesfaktorn fått större inverkan på lägenheternas bruksvärde gör att individer med sämre 

disponibel inkomst i större utsträckning tvingas flytta från högnivåområden till sämre 

områden och därigenom ökar segregationen. På grund av att lägesfaktorn endast fått en 

marginellt större inverkan på bruksvärdet innebär det att hyresskillnaden mellan att bo i ett 

högnivåområde och ett lågnivåområde endast ökat i marginellt. Det innebär att 

omregleringarna endast lett till en något ökad segregation.  

Rörlighet 

Att lägesfaktorn fått en något större inverkan på bruksvärdet innebär att benägenheten att 

flytta från ett högnivåområde till ett sämre område ökat marginellt. Det eftersom individer vid 

större hyresdifferens, får en större ekonomisk vinst av att flytta. Att individer som bor i ett 

högnivåområde väljer att flytta till ett sämre område gör att tillgängligheten på lägenheter i 

högnivåområden blir större. Det innebär att individer som tidigare, på grund av bostadsköer 

inte kunnat få tag på en lägenhet i dessa områden, nu ges större möjlighet till detta. Att 

rörligheten på marknaden ökar har  en motverkande effekt på segregering. Individer med låg 

disponibel inkomst, som prioriterar boende framför annan konsumtion, får genom den större 

tillgängligheten på boende i högnivåområde större möjlighet att flytta till dessa områden. 
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Bruksvärdesystemets funktion som besittningsskydd 

Till följd av att lägesfaktorn fått en marginellt större inverkan på lägenheternas bruksvärde har 

bruksvärdesystemets roll som besittningsskydd försvagats något.  

Utbudet av hyresrätter 

Utbudet av hyresrätter styrs av den avkastning i förhållande till risk denna investeringen ger i 

förhållande till alternativa investeringar. Ger investeringar i hyresfastigheter en tillräcklig 

avkastning i förhållande till den risk som investeringen innebär, investerar fler i dessa och 

därmed ökar utbudet. 

Lägesfaktorn har till följd av omregleringarna fått marginellt större inverkan på bruksvärdet. 

Det innebär att lönsamheten av att investera i befintliga hyresfastigheter i högnivåområden 

ökat något. När det gäller nyproduktion fanns även innan omregleringarna möjlighet att 

förhandla fram en presumtionshyra som överstiger den reglerade hyran som gäller de första 

tio åren från att byggnaden är färdigställd. Möjligten att sätta en hyra som överstiger den 

reglerade, innebär att den reglerade hyran är utan betydelse de första tio åren. En högre 

reglerad hyra ger däremot större intäkter när presumtionshyran slutat gälla. Lönsamheten för 

nyproduktion ar därmed inte påverkats i samma omfattning som i befintligt bestånd.  

Investeringar i fastigheter är dock långsiktiga och lönsamheten i dessa projekt har därför blivit 

något större till följd av omregleringerna. 

Det låga byggandet har sin stora förklaring i de höga byggkostnaderna. De höga 

byggkostnaderna har sin grund i dålig konkurrens inom byggbranschen samt ogynsamma 

skatteregler. Det gör att priselastisiteten i utbudet är lågt och att det krävs höga hyror för att få 

lönsamhet i nyproduktion. 

Utbudet av hyresrätter påverkas av byggande av nya hyresrätter, samt ombildning eller 

rivning av befintliga fastigheter. Många miljonprogramområden, som främst allmännyttan 

äger, har idag stora behov av renovering. Att investeringar  efter omregleringen måste vara  

lönsam för att genomföras innebär att risken för att fastigeter rivs ökar. Mitthem har 

kontinuerligt renoverat sina miljonprogramområden och dessa har därför inte eftersatt 

underhåll. Det innebär att de renoveringar de blir tvungna att göra i framtiden kommer att 

vara lönsamma och genomföras, trots den nya lagregleringen. 
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6 Förslag till vidare forskning 

Omregleringarna har på grund av att de är relativt nya inte fått någon större påverkan på 

marknaden Vi finner det därför  intressant att om några år göra om samma foskning igen. Det 

eftersom vår empiriska undersökning tyder på att lägesfaktorn på sikt kan få en betydligt 

större inverkan på bruksvädet.  

Vi finner det även intressant att studera omregleringen fått större påverkan på en extremt stark 

marknad, tex innanför tullarna i Stockholm. Omregleringen har förmodligen fått större 

effekter på en sådan marknad med ett extremt stort eftefrågeöverskott och stora bostadsköer. 
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Bilaga; Intervjuguide 

Hur går hyresförhandlingen till... 

 (Stödfrågor om respondenten inte kommer in på det) 

-Vem inleder förhandlingen 

-Hur bestäms yrkande 

-Förhandlar ni själv 

-Vad accepterar hyresgästföreningen för hyreshöjningar 

 

Hur påverkar er allmänna hyresnivån de olika parterna... 

(Stödfrågor om respondenten inte kommer in på det) 

-Segregation 

-Besittningsskydd 

-Rörlighet 

-Utbud av hyresrätter 

 

Hur fördelas hyror över beståndet... 

(Stödfrågor om respondenten inte kommer in på det) 

-Lägesfaktorn 

-standard 

-skick 

-Vilka faktorer påverkar bruksvärde och i vilken grad 

-Vad accepterar hyresgästföreningen 

-Vad anser hyresgästerna 
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Hur påverkar hyresdifferentiering de olika parterna? 

(Stödfrågor om respondenten inte kommer in på det) 

-Segregation 

-Besittningsskydd 

-Rörliget 

-Utbud av hyresrätter 


