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Förord 
 
Den här kandidatuppsatsen inom företagsekonomi har pågått under våren 2019, inom Bygg- 
och fastighetsekonomprogrammet på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap vid 
Högskolan i Halmstad. Vi vill börja med att tacka dem som har hjälpt oss att genomföra studien.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Per-Ola Ulvenblad och examinator Eva Berggren 
som har gett givande konstruktiv kritik och råd som har förbättrat studien, samt väglett oss 
genom uppsatsen gång. Vi vill även tacka våra opponenter som under seminarier bidragit med 
ett annat perspektiv och förslag som har utvecklat studien.  
 
Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till våra respondenter på företagen: Bostads AB 
Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Fastighets AB Balder, Stena Fastigheter AB, 
Wallenstam AB och Fastighetsbolag X som ställt upp på intervjuer. Utan deras medverkan hade 
studien inte kunnat genomföras.  
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Sammanfattning 
Titel: Intressenters påverkan på prissättning av hyresrätter - En jämförelse mellan kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag 
 
Författare: Alissa Anongdeth & Amanda Lundgren  
Handledare: Per-Ola Ulvenblad  
Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, VT 2019 
 
Problembakgrund: Hyressättning är en viktig bostadspolitisk fråga med tanke på att ungefär 
en tredjedel av den svenska befolkningen bor i en hyresrätt. Kommunala bostadsaktiebolag ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer samtidigt som de tar ett samhällsansvar. Privata 
fastighetsbolag har inget direkt samhällsansvar utan fokuserar mer på de finansiella måtten 
såsom vinst och avkastning till intressentgruppen ägarna. Både kommunala bostadsaktiebolag 
och privata fastighetsbolag har intressenter som de måste ta hänsyn till, eftersom en intressent 
kan påverka bolagens prestationer och mål. Det innebär att det är viktigt att identifiera och möta 
intressenternas krav för att kunna nå organisationens mål. 
 
Problemdiskussion: Tidigare studier fokuserar på att prissättning av hyresrätter skiljer sig åt 
mellan länder och att det även finns olika intressenter och hur de påverkar ett företag. Tidigare 
forskning visar dessutom att det finns en begränsning kring kopplingen mellan intressenters 
påverkan vid prissättning av hyresrätter. Därmed är det intressant att undersöka kopplingen 
mellan hur intressenter påverkar prissättningen av hyresrätter.  
 
Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara kopplingen 
mellan hur intressenter påverkar prissättning av hyresrätter i kommunala bostadsaktiebolag och 
privata fastighetsbolag. Vi vill även se vilka likheter och skillnader som finns mellan bolagen 
vid prissättning av hyresrätter. Studiens frågeställning lyder: Vilka intressenter har störst 
påverkan för de kommunala bostadsaktiebolagen respektive privata fastighetsbolagen vid 
prissättning av hyresrätter? 
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar intressentmodellen, 
bostadsbestånd i Sverige, lagar och förordningar som styrs hyressättningssystemet i Sverige. 
Slutligen presenteras faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden.  
 
Metod: Kvalitativ metod med abduktiv ansats där intervjuer har genomförts med totalt sju 
respondenter, varav tre respondenter från kommunala bostadsaktiebolag och fyra respondenter 
från privata fastighetsbolag.  
 
Slutsats: Vi upplever inga större skillnader mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag, däremot kan vi konstatera att dessa intressentgrupper har störst påverkan vid 
prissättning av hyresrätter: 

• Stat och kommun  
• Ägarna  

Det som är värt att lyfta fram är en intressentgrupp som i viss mån kan påverka prissättningen 
av hyresrätter:  

• Hyresgäster  
 
Nyckelord: Intressenter, hyressättningssystem, prissättning, hyresrätter, kommunala 
bostadsaktiebolag, privata fastighetsbolag, bruksvärdesprincipen, presumtionshyra. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund  
Hyressättning är en viktig bostadspolitisk fråga med tanke på att ungefär en tredjedel av den 
svenska befolkningen bor i hyresrätter. Frågor som rör hyra och hyressättning berör därför en 
stor andel av befolkningen. Vilket hyressystem som ska användas för att prissätta hyresrätter 
har diskuterats frekvent under de senaste 50 åren (Boverket, 2014). Enligt Proost (2010) har 
den kommunala bostadshyresmarknaden en mer betydande roll i vissa länder, medan i andra 
länder är den privata bostadshyresmarknaden mer välutvecklad. Detta menar Proost (2010) 
beror på att det är en stor skillnad i de olika länders bostadspolitik och dess intressenter. 
Freeman (1984) definierar en intressent som en grupp eller individ som kan påverka eller som 
blir påverkad av en organisations prestationer och mål. Det innebär att det är viktigt att 
identifiera och möta intressenternas krav för att kunna nå organisationens mål. 
Intressentgruppen politiker spelar en stor roll eftersom de kan påverka bostadshyresmarknaden 
med olika lagar och regleringar som kan påverka prissättningen av hyresrätter, där det svenska 
hyressystemet regleras i Sveriges Rikes Lag (Hyresgästföreningen, 2013: Proost, 2010).  
 
Under år 2011 trädde Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även 
kallad Allbolagen, i kraft som innebär att:  
 
 
 
 
 
Kommunala bostadsaktiebolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att 
ägarna i fastighetsföretagen inte ska gynnas ekonomiskt med hjälp av särskilda fördelar, i 
förhållande till de privata konkurrenterna (SABO, 2019). De kommunala bostadsaktiebolagen 
har fått ett större samhällsansvar och ska bidra till bostadsförsörjning i kommunerna, förvalta 
hyresfastigheter samt att verksamheten numera även ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Detta innebär bland annat att kommunala bostadsaktiebolag har en annan 
begränsning i avkastning än vad de privata fastighetsbolagen kan ha. På grund av att de 
kommunala bostadsaktiebolagen ska drivas affärsmässigt kan hyrorna generellt bli högre nu än 
vad de var innan år 2011 när den nya Allbolagen trädde i kraft. Detta kan på sikt bidra till att 
nya kommunala och privata aktörer träder in på hyresmarknaden (Boverket, 2014). Lam (2008) 
menar att kommunala bostadsaktiebolag som har ett samhällsansvar har flera intressenter att ta 
hänsyn till i sin affärsmodell, än vad privata fastighetsbolag har. Det kan exempelvis vara 
statliga och lokala myndigheter, mer politisk styrda och allmänheten.  
 
Privata fastighetsbolag måste, precis som kommunala bostadsaktiebolag, förhålla sig till 
hyreslagen om bruksvärdesprincipen som innebär att hyrorna bestäms genom bland annat 
lägenhetens standard, utrustning och geografiskt läge. Samtidigt som de har en annan frihet vid 
hyressättning än vad de kommunala bostadsaktiebolagen har. De förhandlar istället själva om 
hyrorna med exempelvis den lokala hyresgästföreningen (Boverket, 2014). Privata 
fastighetsbolag har, till skillnad från kommunala bostadsaktiebolag, inget direkt samhällsansvar 
utan fokuserar mer på de finansiella måtten såsom vinst och avkastning till intressentgruppen 
ägarna (Friedman, 1970).  En förutsättning för en ekonomiskt hållbar utveckling är ett väl 
fungerande hyressättningssystem, där bostadens läge och områdets attraktivitet ska påverka 

enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i 
ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget 
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hyressättningen. Även andra faktorer såsom miljö, service och underhåll har en betydelse på 
hyran (SABO, 2019). Ett ämne som ständigt är omdiskuterat är om hyresmarknaden ska 
tillämpa fri hyressättning för att lösa bostadsbristen (Dagens Nyheter, 2019). Fri hyressättning, 
även kallat marknadsbaserade hyror, innebär att hyresvärd och hyresgäst kommer överens om 
en hyra i ett hyresavtal. Marknadsbaserade hyror tillåter hyresvärden att bestämma hyran. Ett 
argument för fri hyressättning är att rörligheten skulle öka i hyresmarknaden och även påverka 
utbudet av nybyggda lägenheter (Hyresgästföreningen, 2018).  
 

1.2 Problemdiskussion  
Proost (2010) menar att bostadshyresmarknaden ser olika ut i olika länder och flera 
internationella studier visar på att det finns stora likheter och skillnader. Enligt Lennartz, 
Haffner & Oxley (2012) regleras hyreshöjningar på Tysklands bostadsmarknad genom lokala 
referenshyror, medan hyrorna i Nederländerna regleras på samma sätt både för kommunala och 
privata bolag där hyrorna anpassas till marknadspriset. För de kommunala bostadsaktiebolagen 
i Nederländerna bestämmer regeringen hyreshöjningar i förhållande till den aktuella hyran och 
vid nya kontrakt (Dijol, Ghekiére, Kiss & Pittini, 2015). Yates & Wulff (2007) diskuterar att 
till skillnad från andra länder har inte Australien ett system för institutionella investeringar i 
den privata hyresmarknaden. Genom att ersätta eller komplettera den befintliga privata 
hyresmarknaden kan det leda till billigare hyresrätter inom den privata sektorn, vilket kan bidra 
till att en marknad för låginkomsttagare uppkommer. Enligt Hoesli, Thion & Watkins (2011) 
fastställs hyresnivåer i Bordeaux bland annat av bostadslösningar och lokalpolitik. De 
diskuterar även lösningar för låginkomsttagare precis som Yates & Wulff (2007) men i 
Bordeaux får låginkomsttagare ersättning för att täcka hyran. Därför har hyresvärdarna en 
tendens att öka hyrorna på de hyresrätterna med stor efterfrågan (Hoesli et al., 2011).  
 
Enligt Lind (2001) kännetecknas den svenska bostadshyresmarknaden av särskilda regler och 
lagar gällande prissättning det vill säga bruksvärdesprincipen, och de kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag måste förhålla sig till intressentgruppen 
politikerna och dess beslut gällande hyresreglering. Även hyresgästerna är en viktig intressent 
som har ett stort inflytande där McKenzie & Lee (2018) menar att bolagen lyssnar mer på 
hyresgästernas önskemål vid ökad konkurrens. Om flera aktörer etableras på 
bostadshyresmarknaden medför det att konkurrensen ökar, vilket i sin tur medför att utbudet 
ökar och därmed kommer priset konkurreras ner. I och med att konkurrensen ökar på 
bostadshyresmarknaden sätter det press på hyresvärdarna, inte bara i fråga om priset utan även 
att de ska bli mer effektiva och innovativa (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2017). Vakansgraden 
spelar en stor ekonomisk roll för kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag, 
eftersom en hög vakansgrad bidrar till förlorade hyresintäkter. Detta i sin tur bidrar till att 
bolagens ekonomiska lönsamhet sjunker, vilket bolagens olika intressenter, framförallt 
aktieägarna, vill undvika (Andersson, Klingborg & Wilhelmsson, 2011). 
 
Enligt Ferrero, Hoffman & Mcnulty (2014) har forskning som berör i vilken utsträckning ett 
företag ska ta hänsyn till sina olika intressenter, historiskt sett ut så att företag har prioriterat 
ägare och sedan andra intressenter. Detta har skapat en diskussion kring vilka intressenter som 
ska prioriteras och vilken eller vilka intressenter som företagsledningen i första hand ska ta 
hänsyn till för att nå ekonomisk framgång. Diskussionen har utvecklats från huruvida företaget 
endast ska tillgodose ägarna till att företaget även ska inkludera och tillfredsställa andra 
intressenter för att nå ekonomisk framgång och sina mål. Enligt Dunham, Freeman & Liedtka 
(2006) måste ett företag få stöd av de intressenter som direkt påverkar företagets prestationer 
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för att företaget ska vara framgångsrikt. Det finns ett flertal intressenter för ett företag och enligt 
Friedman & Miles (2006) delas intressenterna in i grupper. Den indelning som främst 
förekommer av intressenter är: aktieägare, kunder, leverantörer och distributörer, anställda och 
samhället. Därefter klassificeras grupperna efter hur stor påverkan de gör på företaget 
(Clarkson, 1995). Det är enligt Kliatchko (2008) viktigt att skapa goda relationer med 
intressenterna så att lojalitet skapas. Kommunala aktiebolag och privata fastighetsbolag ska 
agera affärsmässigt och befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. För att vara 
konkurrenskraftig måste bolagen ta hänsyn till dess intressenter (Lind & Lundström, 2011).   
 
Att balansera intressenternas intressen är en process för att bedöma, väga in och ta itu med 
konkurrerande krav från de intressenter som har en påverkan på företaget. Viljan att balansera 
intressenternas intressen är drivkraften bakom grundläggande intressentstrategier såsom “keep 
scores”, prioritering och genomförande av konstruktiva förhandlingar. Mycket av 
balanseringsprocessen kan vara kognitiv som är på individnivå eller administrativ som är på 
organisationsnivå. Men i slutändan innehåller processen beteenden som ger någon form av 
upplösning mot motstridiga intressenters behov eller önskemål (Reynolds, Schultz & Hekman, 
2006). Det finns flera forskare som har undersökt dessa typer av balanseringsbeteenden och 
som har gett många intressanta insikter. Till exempel Berman, Wicks, Kothaand & Jones (1999) 
upptäckte att balanseringen av intressenternas intressen dämpade förhållandet mellan företagets 
strategi och ekonomiska utveckling. De kallar balanseringen av intressenternas intressen som 
“hantering” av fem intressentrelationer: anställda, miljö, mångfald, kunder och samhälle.   
 
Prissättningen av hyresrätter regleras på olika sätt i olika länder. I Sverige måste kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag förhålla sig till lagar vid hyresreglering. Enligt 
Allbolagen ska kommunala bostadsaktiebolag agera affärsmässigt och ta ett större 
samhällsansvar i jämförelse med privata fastighetsbolag, som kan lägga mer fokus på 
avkastning och vinst till dess intressenter. Tidigare forskning visar på att prissättning av 
hyresrätter skiljer sig åt mellan länder och att det är viktigt för företag att ta hänsyn till 
intressenters krav och behov för att nå företagets mål. I ett fastighetsbolag finns det olika 
intressenter att förhålla sig till och intressenterna kan påverka ett företag både positivt och 
negativt. Tidigare forskning visar på att det finns ett forskningsgap kring kopplingen mellan 
hur intressenter påverkar prissättningen av hyresrätter. Denna studie syftar därför till att fylla 
detta forskningsgap och därmed undersöka hur olika intressenter i kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag påverkar prissättningen av hyresrätter. 
 

1.3 Frågeställning  
Vilka intressenter har störst påverkan för de kommunala bostadsaktiebolagen respektive privata 
fastighetsbolagen vid prissättning av hyresrätter? 
 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara kopplingen mellan hur intressenter påverkar 
prissättning av hyresrätter i kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag. Vi vill 
även se vilka likheter och skillnader som finns mellan bolagen vid prissättning av hyresrätter.
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Intressentmodellen 

2.1.1 Kort om intressentmodellens bakgrund 
Grundtanken bakom intressentmodellen var att lösa de problem som fanns kopplade till den 
löpande verksamheten hos företag. Enligt Freeman, Bidhan, Jeffrey, Andrew, Laurel & Simone 
(2010) var två av problemen hur värde skapas och överförs samt etik inom kapitalismen. För 
att klara av att lösa dessa problem görs en analys av förhållandet mellan företaget och de 
grupper eller individer som kan påverka eller bli påverkade av företaget (Freeman, 1984; Jones, 
1995; Walsh, 2005). Enligt Freeman (1984) kan det första problemet kring hur värde skapas 
och överförs lösas genom att förstå hur dessa förhållanden fungerar och hur de kan förändras 
över tid. Phillips (2003) anser att det krävs en effektiv hantering av ett företags intressenter för 
att lösa det andra problemet om etik inom kapitalismen. Enligt Harrison (2013) bygger 
grunderna i intressentmodellen på faktorer såsom:  

• Företag har intressenter och bör uppmärksamma dem 
• Intressentmodellen skapar möjligheter till en kombination mellan etik och strategi  
• Företag som försöker tillfredsställa sina intressenter över tid, kommer skapa mervärde  

 
Kritiker till intressentmodellen såsom Charron (2007) anser att det saknas vilket fokus företaget 
ska ha. Modellen utgår från att försöka vara alla till lags vilket Charron (2007) diskuterar kan 
leda till att det kan bli omöjligt att sätta upp några mål eftersom många av intressena skapar 
konflikter. Friedman (1970) ansåg att företagets primära ansvar var att bry sig om aktieägarna 
eftersom det är dem som står för riskerna. Företaget fokuserade i första hand på att maximera 
vinsterna och det sociala ansvaret sträckte sig inte längre än att därmed öka vinsterna. Freeman 
(2010) som förespråkar intressentmodellen menar på att ett företag bör ha goda förhållanden 
med andra intressenter såsom kunder, anställda och övriga samhället, än endast aktieägarna, för 
att kunna skapa maximalt värde. Ett intressentfokus ger ofta mer långsiktiga satsningar och 
relationer (Henry, 2011).  
 

2.1.2 Definition av ett företags intressenter 
Intressentmodellen beskriver ett företags omgivning och faktorer som påverkar företaget, som 
kan delas in i olika intressenter (Fassin, 2011). En intressent i modellen är någon eller något 
som påverkas av företagets verksamhet och de viktigaste intressenterna för ett företag är bland 
annat kunder, anställda, ägare, leverantörer, finansiärer, ideella organisationer och konkurrenter 
(Freeman, 1984; Egels, 2003). Modellen utgör det mest använda verktyget för att förklara 
varför företag ska ta ett större socialt ansvar (Egels, 2003). 
 
Clarkson (1995) diskuterar skillnaden mellan primära och sekundära intressenter för ett företag. 
Primära intressenter är de som företaget inte kan överleva utan, och de är vanligtvis bland annat 
aktieägare, investerare, anställda och kunder tillsammans med offentliga aktörer utanför 
företaget som exempelvis har olika rättigheter, mål och ansvar och förväntningar på företaget. 
Enligt Freeman & Reed (1983) ingår de intressenter som är viktiga för ett företags överlevnad 
och framgång i den så kallade smala definitionen. Sekundära intressenter är de som har ett 
inflytande på företaget eller som påverkas av dem, men som inte är nödvändiga för företagets 
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överlevnad. Ett exempel på en sekundär intressent kan vara media skriver Clarkson (1995). 
Intressenter som kan påverka eller som blir påverkade av ett företag ingår i den så kallade breda 
definitionen (Freeman & Reed, 1983). Schultz & Schultz (1998) kallar detta för externa och 
interna intressenter och har samma betydelse som primära och sekundära intressenter. För att 
en intressent ska vilja fortsätta vara en del av företagets intressenter, måste företaget hela tiden 
skapa tillräckligt värde och tillfredsställelse för intressenten (Clarkson, 1995). Det är viktigt att 
fokusera på intressenternas behov och krav för att kunna skapa långsiktiga och goda relationer 
(Kliatchko, 2008).  
 
Fassin (2011) diskuterar att intressenter beroende av olika faktorer, kan klassificeras efter 
legitimitet och makt samt graden av ansvar. Baserat på detta kan intressenterna delas in i tre 
olika kategorier: Real Stakeholders, Stakewatchers och Stakekeepers. Real Stakeholders är 
intressenter som har en andel i ett företag exempelvis aktier, och som har en positiv och lojal 
inställning till företaget. Stakewatchers är intressenter som agerar mellanhand eller ombud för 
aktörer och som finns för att skydda och förvalta aktörernas intressen. Exempel på 
Stakewatchers är fackföreningar och aktiemäklare. Stakekeepers är de intressenter som kan 
påverka ett företag samtidigt som de inte påverkas av företaget i någon större utsträckning. 
Exempel på Stakekeepers är statliga myndigheter och banker (Fassin, 2011). 
 

2.1.3 Förhållandet mellan företaget och dess intressenter 
Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan ett företag och dess intressenter. Det innebär att det 
behövs en balans mellan de bidrag som intressenterna ger till ett företag och de belöningar som 
företaget ger till intressenterna (Ax, 2015). Choi & Wang (2009) menar på att ett företag med 
en bra relation till sina intressenter bidrar till högre ekonomiskt resultat på längre sikt. Det är 
dock svårt att göra alla sina intressenter nöjda vilket leder till att det uppstår intressekonflikter 
mellan olika grupper och individer (Harrisson, Bosse & Phillips, 2010). Enligt Freeman, 
Harrisson & Wicks (2007) blir det i sådana situationer viktigt att göra rätt avvägning för 
beslutsfattarna, så att konflikten kan minskas.  
 
Intressenterna måste vara intresserade av det som företaget har att erbjuda, och företaget måste 
vara intresserade av det som intressenterna har att erbjuda. För att intressenterna ska vilja 
tillhöra ett företags intressegrupp så behöver intressenternas belöningar vara större än de bidrag 
som de ger till företaget (Ax, 2015). Enligt Freeman et al. (2010) ses alla intressenter som 
“kunder” eftersom intressenters beslut tas efter vad som ger dem mest värde. Om ett företag 
ger någon form av värde som intressenterna tillfredsställs av, så kommer företaget att behålla 
intressenternas stöd. Ax (2015) menar på att modellen bygger på jämvikt mellan ett företag och 
dess intressenter och när båda parter är nöjda med utbytet som sker mellan dem så råder det 
jämvikt mellan bidragen och belöningarna. Om någon av parterna inte är tillfredsställd med 
relationen kommer chansen öka att den parten söker efter en annan relation där partens behov 
tillfredsställs och där jämvikt råder. Enligt Harrison & Wicks (2013) bygger förhållandet mellan 
ett företag och dess intressenter på ett värde som skapas och utbyts och för att behålla sina 
intressenter, och därmed skapa ett värde mellan företaget och intressenterna, bör företaget lägga 
stor vikt i att prestera efter intressenternas intressen. Enligt Deegan (2010) kommer företaget 
prioritera de intressenter som besitter mest makt, och Freeman (1984) menar på att de 
intressenter som påverkar ett företag minst kommer ignoreras. 
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2.1.4 Prioritering av ett företags intressenter 
Mitchell, Agle & Wood (1997) samt Ferrero et al. (2014) diskuterar hur ett företags intressenter 
bör prioriteras. Enligt Ferrero et al. (2014) har det historiskt sett varit så att företag har 
prioriterat ägarna framför andra intressentgrupper. Detta har dock skapat diskussioner som har 
lett fram till resonemanget att det är viktigt för ett företag att även prioritera, inkludera och 
tillfredsställa andra intressenter för att nå ekonomisk framgång. Enligt Mitchell et al. (1997) 
bygger det på att kunna värdera hur viktig en intressent är för ett företag och hur de därför ska 
prioriteras. Det finns tre olika attribut som kan tillskrivas en intressent och de är: makt, 
legitimitet och angelägenhet. Inom varje attribut finns det olika egenskaper och kännetecken 
som kategoriserar ett företags intressenter, och ju fler attribut en intressent har desto mer bör 
denne prioriteras. Reynolds et al. (2006) beskriver att det en process att balansera 
intressenternas intressen. Företaget ska finna en lösning för att tillfredsställa alla intressenters 
behov och önskemål, även för motstridiga intressenter.  
 
Mitchell et al. (1997) definierar attributet makt som när en part till företaget kan påverka 
företagets beslut och handlingar. Buchholtz & Carroll (2006) menar på att när intressenten 
använder makt innebär det att denne kan påverka en annan part att göra något som den annars 
inte hade gjort. Suchman (1995) definierar attributet legitimitet som en generell uppfattning där 
en aktörs handlingar anses som riktiga och lämpliga inom ett socialt konstruerat system. Enligt 
Buchholtz & Carroll (2006) har en intressent med en nära relation till företaget en högre grad 
av legitimitet, än en intressent som har en sämre relation till företaget. Intressenter med en nära 
relation till företaget kan exempelvis vara anställda, ägare och kunder. Intressenter med en 
sämre relation till företaget kan exempelvis vara media och konkurrenter. Mitchell et al. (1997) 
definierar attributet angelägenhet som till vilken grad ett företags intressenter kräver omedelbar 
uppmärksamhet. Ett angeläget krav från en intressent ska uppfylla två kriterier. Det första är att 
det är tidskänsligt, vilket innebär att det är avgörande från intressenternas sida om kravet får 
omedelbar uppmärksamhet från företaget eller inte samt att det ska ske inom en lämplig tid. 
Det andra är att kravet är viktigt för intressenten. 
 

2.1.5 Fastighetsbolagens olika intressentgrupper 
Fastighetsbolaget och dess företagsledning 
Fastighetsbolaget och företagsledningen är också en intressent skriver Bruzelius & Skärvad 
(2011), men att de samtidigt har ett ansvar för att balansera de andra intressenterna. De bidrar 
även med att säkerhetsställa balansen mellan respektive intressenters bidrag och belöningar. I 
utbyte vill företagsledningen ha en lön eller annan typ av ersättning.   
 
Ägarna 
Ägarna bidrar till verksamheten genom att satsa kapital i företaget och löper därmed risk att 
förlora kapitalet. Vid satsning av kapital vill ägarna i utbyte ha avkastning på sitt kapital 
(Forslund, 2013; Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2017). Ägarna ställer således krav 
på att kapitalet förvaltas och utvecklas väl, då de önskar att fastighetsbolagen ska gå med vinst 
för att få en slags utdelning (Buffa, Franch & Martini, 2010).  
 
Hyresgäster 
Hyresgästerna är den viktigaste intressentgruppen hävdar Bruzelius & Skärvad (2011), 
eftersom om fastighetsbolagen inte har en hyresgäst har den viktigaste förutsättningen för 
företagets verksamhet försvunnit. Hyresgästerna bidrar genom att hyra en hyresrätt av 
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fastighetsbolagen, och i utbyte beskriver Bruzelius & Skärvad (2011) att de kräver en bra 
produkt exempelvis underhåll, kvalitativa hyresrätter och god service.  
 
Anställda 
De anställda är också en viktig intressentgrupp och är en av företagets viktigaste resurser 
(Johansson et al., 2017). Forslund (2013) beskriver att de anställda bidra till företaget med 
arbetskraft och i utbyte vill de ha kompensation. Andra faktorer de anställda vill ha i utbyte är 
en god arbetsmiljö, känna trygghet i arbetet, ha en jämn sysselsättning och tillfredsställande lön 
(Bruzelius & Skärvad, 2011).   
 
Stat och kommun 
Staten och kommunen bidrar till företagets verksamhet genom olika typer av samhällsservice, 
till exempel lokaler, bostäder, utbildning och kommunikationer. De kan även bidra till 
företagets finansiering genom att lämna bidrag och direkta lån. I utbyte vill intressegruppen få 
samhällsansvariga företag, som erlägger skatt och bidrar till sysselsättning i samhället 
(Bruzelius & Skärvad, 2011). Forslund (2013) nämner också att staten och kommunen ansvarar 
för att stifta lagar och regler, vilket påverkar det nuvarande hyressättningssystemet i Sverige då 
den regleras och styrs av denna intressentgrupp.  
 
Leverantörer 
Leverantörer bidrar till företagets verksamhet genom att förse företaget med varor och tjänster, 
exempelvis kravställare när det gäller arbetsvillkoren och arbetsmiljö hos leverantörerna 
(Bruzelius & Skärvad, 2011). I utbyte vill de ha ersättning och en stabil och säker kund, och 
eventuellt kunna bilda långsiktiga samarbetsrelationer med fastighetsbolagen (Forslund, 2009).  
 
Långivare 
Enligt Forslund (2009) bidrar långivare tillsammans med ägarna till att företaget får det kapital 
genom att låna ut likvida medel. I utbyte vill långivarna erhålla ränta på det insatta kapitalet 
och amorteringar som erläggs på föreskriven tid (Bruzelius & Skärvad, 2011). 
 
Opinionsbildande grupper 
Opinionsbildande grupper kan exempelvis vara olika typer av miljörörelser, och en del företag 
strävar efter att få med sig miljörörelser som en av företagets intressenter. Det kan handla om 
företagets avfallsutsläpp, minskad miljöpåverkan och mer förnybar energi (Bruzelius & 
Skärvad, 2011).  
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Figur 1. Egenkonstruerad figur baserad på Ax (2015) intressentmodell 
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2.2 Bostadsbestånd i Sverige 

2.2.1 Allmänt om bostadsbeståndet  
Det finns olika typer av upplåtelseformer och boendeformer i Sverige såsom hyresrätt, 
bostadsrätt, äganderätt och kooperativ hyresrätt. Med upplåtelseform menas på vilket sätt man 
förfogar över bostaden. I denna studie kommer det fokuseras på hyresrätter hos kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag. Med hyresrätt menas att hyresgästen hyr en 
lägenhet av hyresvärden som äger hyreslägenheter. En hyresgäst kan även hyra en privatpersons 
bostad, helt eller delvis, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt (Boverket, 
2016). År 2017 uppgick antalet bostadslägenheter i Sverige till 4 859 252. Hyresrätten är den 
vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus med 59% som motsvarar cirka 1 445 000 
lägenheter, i jämförelse med bostadsrätter med 41% som motsvarar cirka 1 017 000 
lägenheter.  I en undersökning gjord av SCB dominerar hyresrätter i sju av tio av landets största 
kommuner (SCB, 2018).  
 

2.2.2 Kommunala bostadsaktiebolag 
I mitten av 1930-talet bildades de kommunala bostadsaktiebolagen i Sverige. Allmännyttans 
främsta syftet var att tillgodose bostäder för alla samhällsgrupper, eftersom de dåvarande 
privata fastighetsbolagen inte räckte till (Hedman, 2008). Enligt Blomé (2012) var grundtanken 
bakom allmännyttan att erbjuda bostäder med bra levnadsstandarder och bidra till stabilitet på 
bostadshyresmarknaden. Grundtanken bakom skapandet av kommunala bostadsaktiebolag var 
att allmännyttan ska kännetecknas av fyra faktorer: den verkar utan vinstsyfte, det ägs nästan 
helt av kommunen, den är öppen för alla och att hyrorna som huvudregel reglerar hyresnivåerna 
över bostadsområdet (Hedman, 2008).  
 
Lind & Lundström (2011) menar att efter Sverige gick med i Europeiska Unionen år 1995 har 
Sveriges lagar och regler successivt harmoniserat mot den europeiska grundlagen. Den syftar 
till att likställa villkoren för Europas olika delmarknader vilket har påverkat Sveriges 
bostadsmarknad. Den europeiska grundlagen påverkar kommunala bostadsaktiebolag genom 
att den tidigare självkostnadsprincipen försvann, och att de istället ska agera affärsmässigt (Lind 
& Lundström, 2011). Detta innebär att avkastningskravet för kommunala bostadsaktiebolag och 
privata fastighetsbolag liknade varandra för att inte strida mot EU:s konkurrens och stödregler. 
I samband med att Sverige gick med i EU skedde det en förändring i bostadssektorn. Från att 
ha varit en subventionerad sektor blev den istället mer marknadsinriktad, där det diskuterades 
om att privat ägande i form av bostadsrätter var ett alternativ istället för allmännyttan (Blomé, 
2012).  
 
Vid införandet av den nya Allbolagen som trädde i kraft år 2011 och som bygger på en 
regeringsproposition från år 2009, ändrades förutsättningarna (Prop. 2009/10:185). Lagen 
innebär att kommunala bostadsaktiebolag, liksom de privata fastighetsbolagen, ska agera enligt 
affärsmässiga principer samtidigt som de fortsatt ska ta ett samhällsansvar. Anledningen till att 
den nya Allbolagen trädde i kraft var för att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag, vilket skulle leda till förändring av 
hyressättningsreglerna (Mouffe, 2009). Införandet av den nya lagen gjorde att hyressättningen 
i de kommunala bostadsaktiebolagen inte längre skulle vara ledande för alla hyror. Istället ska 
alla kollektivt förhandlade hyror vara normgivande oberoende av om hyresvärden är ett privat 
fastighetsbolag eller kommunalt bostadsaktiebolag (Prop. 2009/10:185). 
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2.2.3 Privata fastighetsbolag  
Privata fastighetsbolag bedriver verksamheten i syfte med att skapa vinst genom att köpa, sälja 
och förvalta fastigheter, där vinsten går till dess ägare. De kan äga och förvalta en mängd olika 
fastighetstyper men den vanligaste formen är att hyra ut lägenheter i bostadshus (Hanso, 2019). 
Enligt McLennan & Moore (1997) är det viktigt att det finns privata fastighetsbolag på 
marknaden för att kunna ge korrekta marknadssignaler samt att privata fastighetsbolag fungerar 
som riktmärkning för kommunala bostadsaktiebolag. Den privata bostadshyresmarknaden är 
en viktig och mångsidig marknad menar Cheshire, Liu & Wadley (2016). Förändringar i 
marknaden som leder bort från den direkta kommissionen för statligt finansierade offentliga 
bostäder har skapat en situation där den privata bostadshyresmarknaden nu är den dominerande 
förvaltningsformen (Cheshire et al., 2016). De Boer & Bitetti (2014) menar också likt Cheshire 
et al. (2016) att den privata bostadshyresmarknaden spelar en viktig roll i bostadsmarknaden. 
Detta genom att den privata sektorn erbjuder bostadsalternativ till befolkningsandelen som inte 
kommer in på den ägarbaserade marknaden, eller den kommunala bostadshyresmarknaden på 
grund av långa bostadsköer (De Boer & Bitetti, 2014).   
 
Borg & Lind (2006) skriver att den största skillnaden mellan kommunala och privata 
fastighetsbolag är deras syn på ekonomin. De privata fastighetsbolagen fokuserar på avkastning 
på det egna kapitalet och har vinstmaximering som mål. Enligt Blomé (2012) strävar vissa 
privata fastighetsbolag i första hand efter så hög avkastning som möjligt, vilket kan leda till att 
de inte nödvändigtvis utgår från strategier som stämmer överens med hyresgästernas och 
kommunens olika intressen och behov. Däremot diskuterar Haffner, Elsinga & Hoekstra (2008) 
att det svenska hyressättningssystemet kan göra det svårt för privata fastighetsbolag att göra 
vinst. Lind & Blomé (2012) skriver att det finns privata fastighetsbolag som inte ser något värde 
i, eller anser att det ligger utanför deras ansvar, att ta ett samhällsansvar och vara socialt 
engagerade. En del av bolagen saknar kompetensen medan andra bolag enbart är 
kapitalbaserade. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att privata fastighetsbolag agerar 
olika och att en del bolag är intresserade av att ta ett samhällsansvar och vara socialt engagerade. 
Ibland finns det dock inte finns tillräckligt med incitament eller så finns det stora skillnader i 
olika privata fastighetsbolags ägarstrategier menar Blomé (2012). 
 

2.2.4 Jämförelse mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag 
Kemeny, Kersloot & Thalman (2005) skriver att privata fastighetsbolag vill maximera sina 
vinster genom att bland annat hyra ut hyresrätter till ett pris som genererar vinst till bolaget. 
Detta stödjer Blomé (2012) när han skriver att vissa privata fastighetsbolag i första hand vill ha 
så hög avkastning som möjligt. Kommunala bostadsaktiebolag sätter enligt Kemeny el al. 
(2005) sina hyror för att endast täcka sina kostnader och allt överskott som kommunala 
bostadsaktiebolag får går tillbaka till kommunen så att de exempelvis kan bygga fler 
hyresbostäder. Innan den nya Allbolagen trädde i kraft år 2011 skulle kommunala 
bostadsaktiebolag bland annat verka utan vinstsyfte såsom Kemeny el al. (2005) skriver, men 
efter att den nya Allbolagen infördes ska även de kommunala bostadsaktiebolagen agera enligt 
affärsmässiga principer (Mouffe, 2009).  
 
Kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag konkurrerar med varandra genom 
att hyresgästerna väljer den bostad som har ett bättre pris och kvalitet (Kemeny el al., 2005). 
Bolagen måste dock förhålla sig till bruksvärdesprincipen vid prissättning av hyresrätter, vilket 
också bidrar till att bolagen inte kan sätta en högre eller lägre hyra för en likvärdig lägenhet 
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enligt Lind (2001). Men om kommunala bostadsaktiebolag erbjuder billigare hyra, så kommer 
dem locka till sig fler hyresgäster än de privata fastighetsbolagen med en högre hyra. Detta 
kommer i sin tur bidra till att de privata fastighetsbolagen kommer få sänka sina hyror för att 
locka fler hyresgäster. I detta fall fungerar kommunala bostadsaktiebolag som en dämpare på 
bostadshyresmarknaden vid prissättning av hyresrätter (Kemeny el al., 2005). Enligt Krugman 
et al. (2017) bidrar fler bostadsbolag på marknaden till att konkurrensen ökar vilket gör att 
utbudet ökar och priset pressas ner.  
 
De kommunala bostadsaktiebolagen kan endast påverka bostadshyresmarknaden i den mån det 
ger många hyresgäster ett alternativ till en bostad med en jämförbar eller överlägsen kvalitet. 
Det gäller då att de har en stor fördelning på bland annat ålder, plats, bostadsstorlek, bostadstyp, 
kvalitet och standard (Kemeny el al., 2005). När konkurrensen ökar på bostadshyresmarknaden 
sätter det en högre press på hyresvärdarna, både på kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag, även när det gäller hyresgästernas önskemål och inte bara i fråga om priset 
enligt (McKenzie & Lee, 2018). För att kunna konkurrera på marknaden så måste bolagen ha 
en liknande marknadsandel och konkurrenskraft i marknadssegmenten som konkurrenterna 
verkar. Konkurrenskraften kan beskrivas som ett samspel mellan soliditet och 
marknadsrepresentation. Om ett kommunalt bostadsaktiebolag har en hög soliditet och kan 
konkurrera i alla eller de flesta av marknadssegmenten, kommer de kunna reglera sin vinst 
genom konkurrenskraftiga hyror i alla segmenten av hyresmarknaden (Kemeny el al., 2005).  
 
Det finns bland annat två stora likheter mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag. Det ena är att vakansgraden spelar en stor ekonomisk roll. Bolagen vill ha en 
så låg vakansgrad som möjligt eftersom det leder till att den ekonomiska lönsamheten ökar för 
dem. En hög vakansgrad bidrar istället till att den ekonomiska lönsamheten sjunker och de 
förlorar hyresintäkter enligt Andersson et al. (2011). Det andra är att bolagen måste ta hänsyn 
till sina intressenter för att nå sina mål (Freeman, 1984). Både kommunala bostadsaktiebolag 
och privata fastighetsbolag ska efter den nya Allbolagen år 2011 agera affärsmässigt samtidigt 
som de befinner sig på en konkurrensutsatt marknad enligt Lind & Lundström (2011). Det 
medför att de måste få stöd av sina intressenter för att de ska vara framgångsrika (Dunham et 
al., 2006). 
 

2.3 Lagar och förordningar som styr hyressättningssystemet i Sverige  

2.3.1 Hyreslagen 
Hyror regleras i Jordabalken (1970:994) kapitel 12 vilket även kallas hyreslagen, där man kan 
hitta bestämmelser som gäller för hyra av en bostadslägenhet och lokal.  Enligt 1§ i hyreslagen: 
 
 
 
 
Hyreslagen tar även upp hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter, hyrestid och 
uppsägningar med mera (Skorup & Underskog, 2010). Lagen är tvingande till hyresgästens 
förmån, vilket garanterar hyresgästen till vissa rättigheter gentemot hyresvärden (Fors & Ulvås 
Mårtensson, 2016). Enligt huvudregeln ska hyran vara i det belopp som står i avtalet, där ett 
avtal kan vara både skriftligt eller muntligt. I hyreslagen finns det tvingande regler som tar upp 
vilka hyresvillkor som ska gälla vid en upplåtelse av en bostadslägenhet. Enligt 55§ i hyreslagen 
ska hyran fastställas till ett skäligt belopp, vilket innebär att ett skäligt belopp ska inte påtagligt 

avser detta kapitel avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande 
mot ersättning 
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överstiga hyran för likvärdiga lägenheter inom ett jämförbart område. Frågan om likvärdiga 
lägenheter avgörs med hänsyn till bruksvärdet och bruksvärdesprincipen, som närmare beskrivs 
i ett senare kapitel (Sveriges Rikes Lag, 2017). 
 

2.3.2 Hyresförhandlingslagen 
I hyresförhandlingslagen (1978:304) regleras det kollektiva förhandlingssystemet och fungerar 
som ett komplement till hyreslagen. Hyresförhandlingslagen berör frågor gällande 
överenskommelser och kollektiva förhandlingar som uppstår vid förhandling av hyra (Sveriges 
Rikes Lag, 2017). Lagen avser endast bostadslägenheter och anger i vilka former och under 
vilka förutsättningar kollektiva hyresförhandlingar får bedrivas (Skorup & Underskog, 2010). 
Lagen bygger även på att en hyresgästorganisation och en enskild hyresvärd eller en förening 
där hyresvärden ingår i, har rätt till att förhandla, där själva förhandlingen följer av en 
förhandlingsordning (Grauers, 2014). En förhandlingsordning omfattar alla lägenheter i 
fastigheten eller fastigheterna och endast en förhandlingsordning kan gälla för en och samma 
fastighet (Skorup & Underskog, 2010). Förhandlingsordningen är ett frivilligt avtal eller beslut 
i hyresnämnden där förhandlingsordningen ska ange de spelregler som ska gälla för en 
avtalsförhandling. Det avtal och överenskommelser som dessa förhandlingar avser kallas 
förhandlingsöverenskommelser. För att förhandlingsöverenskommelser ska vara bindande för 
den enskilda hyresgästen ska hens hyreskontrakt innehålla en förhandlingsklausul, som anger 
att hyresgästen godtar den hyra som förhandlingsöverenskommelser innehåller (Grauers, 
2014).  
 
En enskild hyresgäst kan inte vara part i en förhandlingsordning utan det måste vara en 
hyresvärd eller hyresvärd och organisation av fastighetsägare där hyresvärden är medlem, och 
en hyresgästorganisation (Skorup & Underskog, 2010). Om hyresgästen inte är nöjd med den 
omförhandlade hyran har denne rätt att ansöka om ändring hos hyresnämnden. Det finns även 
möjlighet för hyresgästen att enskilt förhandla om hyran och kan därför stå utanför systemet. 
Detta kan göras genom att hyresgästen själv väljer att inte ha med förhandlingsklausulen i 
hyreskontraktet (Grauers, 2014). Om en kollektiv förhandling strandar och parterna inte 
kommer fram till en förhandlingsöverenskommelse, har parterna rätt att vända sig till 
hyresnämnden och begära ändring av hyresvillkoren i den del som förhandlingarna har avsett 
(Skorup & Underskog, 2010). Om förhandlingarna strandar har även hyresvärden rätt att 
förhandla enskilt. Detta då hyresgästorganisationen enligt 23§ 2 st Hyresförhandlingslagen, 
gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. Vid strandning så har hyresgäst och hyresvärd rätt att 
söka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden för att ändra hyran (Grauers, 2014). 
 

2.4 Hyressättningssystemet i Sverige  

2.4.1 Bruksvärdesprincipen 
Bruksvärdesprincipen infördes år 1969 med syftet att efterlikna ett marknadssystem men 
samtidigt utgöra en spärr mot oskäliga hyror och trygga besittningsrätten (Boverket, 2014). 
Hyresvärden får inte fritt bestämma hyrorna vid hyresrätter skriver Andersson & Ekström 
(2010) och syftet med bruksvärdesprincipen är att förhindra att likvärdiga lägenheter skulle ha 
olika hyror. Avsikten med principen är alltså inte att bestämma hur höga eller låga hyrorna ska 
vara, utan att förhindra oskäliga hyror vid jämförelser med likvärdiga lägenheter på samma ort 
(Fors & Ulvås Mårtensson, 2016). 
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Bruksvärdesprincipen finns reglerat i Jordabalken (1970:994) kapitel 12. 55§.  
Första stycket lyder:  
 
 

 

 

Andra stycket lyder:  

 

 

 

 

 

Bruksvärde definieras som det praktiska värde en lägenhet har ur hyresgästens synvinkel. Det 
handlar om hur hyresgäster värderar de egenskaper en lägenhet har som bestämmer bruksvärdet 
(Hyresnämnden, 2017). Egenskaper som bland annat tas hänsyn till vid bestämmandet av 
bruksvärdet och påverkar lägenhetens beskaffenhet är: husets allmänna läge, modernitetsgrad, 
antal rum och yta, planlösning, underhållsstandarder och närhet till kommunikationer med 
mera. Andra faktorer som påverkar bruksvärdet och kallas för förmåner är: hiss, 
förvaringsutrymmen, parkeringsutrymmen, modern tvättstuga och underhåll av 
trappuppgången (Skorup & Underskog, 2010). Vid bestämmandet av bruksvärdet ska 
hyresnämnden inte ta hänsyn till produktionskostnader, driftskostnader och 
förvaltningskostnader. I det enskilda fallet har heller inte kostnaderna någon betydelse. Detta 
gör att en hyresvärd inte kan få ta en högre hyra än vad som följer av hyressättningsreglerna 
genom extra höga kostnader för exempelvis ett standardhöjande underhåll som ligger till grund 
för att hyresvärden vill höja hyran (Hyresnämnden, 2017; Skorup och Underskog, 2010).  
 

2.4.2 Presumtionshyra 
Presumtionshyra infördes den 1 juli år 2006 och är ett system för nyproducerade lägenheter 
som gör det möjligt för hyresvärden att avtala om en högre hyra (Holmqvist & Thomsson, 
2015). Syftet med de nya bestämmelserna var att förbättra förutsättningarna för att bygga 
hyresrätter, genom att göra det möjligt att sätta en högre hyra vid nyproduktion än vad 
bruksvärdesprincipen skulle medge (SABO, 2019). Enligt Holmqvist & Thomsson (2015) var 
även syftet att presumtionshyra skulle täcka hyresvärdens kostnader. Regeringens syfte var att 
förändra tillvägagångssättet vid hyressättning vid nyproduktion av hyreslägenheter, där det gör 
det möjligt för hyresvärdar och hyresgästföreningar att träffa överenskommelser angående 
högre hyror än bruksvärdet. Presumtionshyra ökar även vilja för fastighetsbolag att investera 
och producera fler hyresrätter (Skorup & Underskog, 2010; SOU, 2007:14).  
 
Det finns vissa krav som ska vara uppfyllda när presumtionshyra ska tillämpas. 
Presumtionshyra regleras i Jordabalken (1970:994) kapitel 12. 55c § första stycket, vilket lyder: 
 
 
 

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran 
fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om 
den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till 
bruksvärdet är likvärdiga 
 

Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för 
lägenheter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt 
hyresförhandlingslagen (1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med 
lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för lägenheter på en 
annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden 
på hyresmarknaden
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Enligt Holmqvist & Thomsson (2015) kan hyresgästen inte brukvärdespröva hyran vid 
presumtionshyra, utan hyran gäller under presumtionstiden 15 år. Därefter bestäms hyran efter 
bruksvärdesprincipen (Skorup och Underskog, 2010). När lagen trädde i kraft år 2006 var 
presumtionstiden 10 år men från och med år 2013 har presumtionstiden höjts till 15 år. Det 
beror på att investeringen inte hinner bli lönsam under en 10-årsperiod eftersom avskrivningen 
på en fastighet sträcker sig betydligt längre än så. En förlängning av presumtionstiden bidrar 
till en ökad produktion av hyresrätter (Holmqvist & Thomsson, 2015). 
 

2.4.3 Marknadshyra 
Marknadshyra definieras som den mest sannolika hyran vid nyteckning av hyreskontrakt på en 
öppen hyresmarknad (SABO, 2016). Marknadshyra innebär att hyresvärden kan bestämma hur 
hög hyran ska vara utan att behöva förhandla med en hyresgästförening (Hyresgästföreningen, 
2018). Även Lind & Lundström (2007) skriver att marknadshyra råder när en hyresvärd kan 
hyra ut en lägenhet till vilken hyra den vill. När hyresnämnden ska uppskatta marknadshyra 
kan de använda sig av olika metoder såsom exempelvis medelvärde, medianvärde eller ett 
typvärde av alla jämförelseobjekt (Holmqvist & Thomsson, 2015).   
 
Marknadshyra gör att den hyresgäst som är beredd att betala mest för en lägenhet är den som 
får hyra (Hyresgästföreningen, 2018). Det finns olika faktorer som påverkar efterfrågan hos en 
hyresgäst i en sådan situation som exempelvis priset, hyresgästens inkomst och hur stort behov 
hyresgästen har av objektet, enligt Eklund (2007). Vid marknadshyra skulle hyresgästernas 
gemensamma förhandlingsrätt samt besittningsskyddet omarbetas och se annorlunda ut än vad 
det gör i dagens läge (Hyresgästföreningen, 2018). Vid införande av marknadshyra antas det 
ske hyreshöjningar i geografiskt attraktiva lägen såsom storstadsregioner och i mindre attraktiva 
lägen antas majoriteten behålla hyresnivåerna. I de mindre attraktiva områdena där hyrorna är 
lägre uppskattas hyresnivån i större omfattning överensstämma med en marknadsmässig nivå 
vid införandet av marknadshyra (SABO, 2016).  
 
I Finland råder det fri hyressättning likt marknadshyra, där hyran bestäms av utbud och 
efterfrågan. Hyresregleringarna avskaffades år 1993 och gjorde det lönsamt att äga hyresrätter, 
vilket bidrog till att fler hyresrätter byggdes. Avskaffandet av hyresregleringarna bidrog i sin 
tur till att utbudet kunde möta efterfrågan i Finlands bostadshyresmarknad (De Boer & Bitetti, 
2014). Ännu en faktor på grund av avregleringen som Lindbom (2009) nämner är att 
hyresnivåerna har ökat kraftigt i Helsingforsregionen under de senaste 20 åren jämfört med 
övriga delar av landet. I de flesta västeuropeiska länderna menar Kettunen & Ruonavaara 
(2015) att hyran för hyresrätter är reglerade, men i vissa länder regleras hyran genom lagar och 
förordningar mer än i andra länder. Till skillnad från de övriga västeuropeiska länderna, råder 
det fri hyressättning i Finland, vilket gör att Finlands system är det mest liberala systemet för 

Vid prövning av hyran ska hyra för lägenheten som har bestämts i en 
förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlings- 
lagen (1978:304) anses som skälig, om 
1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var 
etablerad på orten när överenskommelsen ingicks, 
2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran ska fastställas enligt 
denna paragraf, 
3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har 
träffats innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna, och 
4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första 
bostadshyresgästen tillträdde lägenheten 
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hyresrätter (Lyytikäinen, 2006). Hyresregleringen är utformad för att skydda den svagare 
parten, det vill säga hyresgästen. I Finland är hyresvärdar och hyresgäster likvärdiga parter, där 
de kan förhandla fritt om villkoren i kontraktet (Kettunen & Ruonavaara, 2015). 
 

2.4.4 Hyressättning vid befintligt bestånd 
Hyresförhandlingar i befintligt bestånd utgår från bruksvärdesprincipen (Lind, 2001). 
Fastighetsägaren kan själv bestämma om årlig förhandling med hyresgästföreningen 
(Fastighetsägarna, 2019). Hyran fastställs då genom kollektiva förhandlingar mellan 
hyresgästföreningen och fastighetsägarna (Bengtsson, Hager & Victorin, 2013). 
Hyresjusteringen ska följa den samhällsekonomiska utvecklingen samt spegla konsumenternas 
värderingar. Enligt Lind (2012) har det historiskt sett ut så att hyran för hyresrätter i befintligt 
bestånd höjts med inflationstakten medan nyproduktion har fått täcka sina kostnader. Med tiden 
har det dock skapats ett stort gap mellan hyrorna i det befintliga beståndet och hyrorna i 
nyproduktion bland annat på grund av att kostnaderna har stigit betydligt snabbare än 
inflationen. 
 
Efter en årsförhandling ska den nya hyran börja gälla antingen från den 1 januari eller 1 april 
beroende på vart i Sverige fastigheterna finns. Utöver den årliga förhandlingen om hyran kan 
hyresgästen eller hyresvärden påkalla en förhandling när som helst under året. Detta kan 
hyresgästen eller hyresvärden göra för att fastställa att bruksvärdet på lägenheten är korrekt. 
När en fastighet efter en tid behöver renoveras som att exempelvis byta stammar så ingår inte 
det i den vanliga hyresjusteringen utan behöver förhandlas separat. När lägenheten är ombyggd 
så får den ett nytt bruksvärde vilket innebär att hyran ska förhandlas. Bruksvärdesprincipen 
gäller fortfarande men den ombyggda lägenheten jämförs istället med andra ombyggda 
lägenheter. Om det saknas en förhandlingsordning så kan hyresvärden förhandla direkt med 
hyresgästen men om det finns en förhandlingsordning måste förhandlingen ske med 
hyresgästföreningen. (Fastighetsägarna, 2019). 
 

2.4.5 Hyressättning vid nyproduktion 
Vid nyproduktion har fastighetsägarna ingen skyldighet att förhandla med hyresgästföreningen 
men de har en möjlighet att bestämma hyran på tre olika sätt. Det första alternativet är att en 
hyresvärd och en hyresgästorganisation träffar en vanlig förhandlingsöverenskommelse där 
bruksvärdesprincipen används som grund. Det andra alternativet är att en hyresvärd och en 
etablerad hyresgästorganisation förhandlar där presumtionshyror används. Det tredje 
alternativet är att hyresvärden själv bestämmer hyran, det vill säga egensatt hyra (SABO, 2019). 
Vid presumtionshyra kan hyran inte omprövas hos hyresnämnden under de 15 första åren, men 
den följer hyresutvecklingen. Denna typ av hyra är klart högre än hyror i det befintliga 
beståndet, men är ändå lägre än marknadens betalningsvilja (Lind, 2016).  
 
Egensatt hyra innebär att en hyresvärd inte är skyldig att förhandla om hyrorna med en 
hyresgästorganisation vid nyproduktion, utan hyresvärden bestämmer själv hyran med 
hyresgästen (Hyresgästföreningen, 2013). En rapport gjord av Regeringen (2017) visar på att 
det skett en stor ökning av egensatta hyror hos privata fastighetsbolag på grund av att 
presumtionshyror är svåra att komma överens om med hyresgästföreningen. Det blir svårare att 
få till stånd hyreshöjningar på samma nivå som det övriga beståndet av lägenheter samt att 
presumtionshyror under lång tid används som jämförelsematerial vid hyressättning och 
prövning av hyra. En rapport gjord av Hyresgästföreningen (2013) visar på att om en hyresgäst 
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begär en prövning hos hyresnämnden om hyran är skälig står hyresvärden för risken för en 
minskad hyra, eftersom bruksvärdesprincipen kan tillämpas och en jämförelse görs med 
liknande lägenheter. Vid egensatt hyra gör hyresvärden en chansning eftersom en hyresgäst kan 
få sin hyra prövad av hyresnämnden, och hyresvärden har ingen möjlighet till det kollektiva 
förhandlingssystemet för årliga hyreshöjningar utan får enskilt förhandla med varje hyresgäst. 

 
 

 

2.5 Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden  

2.5.1 Risk 
Fastighetsförvaltare står ofta inför en kritisk riskhantering kring beslut som innefattar 
bestämmelser på priset på en hyra av en fastighet, val av finansiering, investeringsanalys och 
fastighetsvärdering. Enligt Valverde (2011) är det viktigt att kunna separera risk som kan 
diversifieras bort från risk som inte kan diversifieras bort. Den risk som kan diversifieras bort 
är den företagsspecifika risken och den risk som inte kan diversifieras bort är den systematiska 
risken. Den diversifierbara risken kan delas in i kategorierna affärsrisk och finansiell risk 
(Huffman, 2002).  
 
Enligt Brueggeman & Fisher (2016) omfattas den finansiella risken av likviditetsrisk, 
inflationsrisk och ränterisk och påverkas av kapitalstrukturen i företaget. Den finansiella risken 
är därför beroende av hur mycket belånat kapital som företaget har i förhållandet till det egna 
kapitalet (Andersen, 2006). Brueggeman & Fisher (2016) skriver även att affärsrisken omfattar 
lagstiftningsrisk, förvaltningsrisk och miljörisk och påverkas av marknadsförutsättningar som 
konkurrens och efterfrågan i förhållande till utbudet (Andersen, 2006). Fastighetsägare 
påverkas mycket av affärsrisken eftersom deras verksamhet går ut på att hyra ut lägenheter. 
Affärsrisk påverkas bland annat av standard och storlek på en lägenhet men även av fastighetens 
läge (Toma, Alexa, & Sapre, 2012).  När affärsrisken uppstår påverkas den bland annat av 
konjunktursvängningar som i sin tur påverkar omsättning och avkastning på fastigheterna. 
Affärsrisken påverkas även av andra faktorer som exempelvis skillnader i tillväxttakt som 
påverkar hur efterfrågan ser ut. En fastighetsägare kan minska affärsrisken genom att en väl 
diversifierad mix av hyresgäster samt ett attraktivt läge (Brueggeman & Fisher, 2016; Toma et 
al., 2012). 

Figur 2. Egenkonstruerad figur över de tre sätten för hyressättning vid nyproduktion 
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Lagstiftningsrisken berör fastighetsägarna på så sätt att det finns lagar och regler som de måste 
följa såsom hyresreglering. Förvaltningsrisk är en faktor i affärsrisken eftersom fastighetsägare 
i stor utsträckning behöver någon som förvaltar fastigheten så att fastigheten bevarar sitt värde. 
En miljömässig risk kan ha stora konsekvenser på en fastighet om det exempelvis används 
material som är miljöfarliga och det kan påverka värdet på fastigheten. Inflationsrisken som är 
en faktor i den finansiella risken är något som fastighetsägarna inte kan påverka, men som alla 
påverkas av (Brueggeman & Fisher, 2016). Den ekonomiska prestationen för ett fastighetsbolag 
när det gäller inflationsrisken kan påverkas av en förändring i marknadstillståndet enligt Toma 
et al. (2012).  
 
Enligt Brueggeman och Fisher (2016) är vakans också en risk och som kan uppstå om en 
hyresrätt är ledig för uthyrning men står utan hyresgäst. Vakans är något som kan uppstå även 
vid hög efterfrågan på bostadshyresmarknaden med anledning att det kan ta tid att anpassa 
fastigheten till en ny hyresgäst. Andersson et al. (2011) menar på att vakansgraden har en stor 
ekonomisk roll för kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag eftersom en hög 
vakansgrad bidrar till förlorade hyresintäkter, som exempelvis när en ledig hyresrätt står tom. 
För fastighetsbolagen är det därför viktigt att räkna med en viss grad av vakans vid kalkylering 
av fastighetens driftnetto (Brueggeman & Fisher, 2016). 
 

2.5.2 Avkastning 
Brealey, Myers & Allen (2014) skriver om olika metoder såsom Internräntemetoden, 
Nuvärdesmetoden och Payback-metoden som bolag kan använda sig av för att utvärdera om en 
investering är lönsam eller inte. Dessa metoder hjälper då bolag att ta beslut om de ska investera 
eller inte genom att se om investeringen genererar en positiv avkastning i framtiden. Enligt Lind 
& Lundström (2011) finns det ingen mening med att entydigt ange en nivå för ett 
marknadsmässigt avkastningskrav på investeringar i bostadshyreshus. Däremot finns ett antal 
kriterier för hur avkastningskravet kan formuleras:  
 

• Ur ägarens perspektiv avser avkastningskravet eget kapital och skatt 
• Eget kapital i ett bostadsföretag beräknas:  

𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑓ö𝑟	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝑙å𝑛𝑒𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑	𝑜𝑐ℎ	𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡	 
• Avkastningskravet för ett projekt måste fastställas utifrån projektets affärsrisk och 

finansiella risk  
• Avkastningskravet på det egna kapitalet (riskkapitalet) måste långsiktigt vara högre än 

räntekostnaden för lånat kapital  
• Avkastningskravet för investeringar i glesbygd är med hänsyn till risken högre än 

avkastningskravet i tätort 
• Börsnoterade fastighetsbolag kan ha avkastningskrav som uppgår till i 

storleksordningen 10–20 procent på eget kapital 
 

Företag drivs för att ge avkastning till sina ägare hävdar Larsson (2010), och syftet med att 
investera i anläggningstillgångar är att skapa aktieägarvärde. Lind & Lundström (2011) 
beskriver att det finns olika situationer som avkastningskrav kan studeras. Den ena situationen 
som även Larsson (2010) nämner, är att det kan handla om ett privat fastighetsbolag där 
utgångspunkten är att maximera företagets vinst. Det företaget då tar hänsyn till är till vilket 
pris de tar för sin produkt, exempelvis vilken hyra de ska ta för en hyresrätt, och vilka de 
löpande kostnaderna är. Den andra situationen menar Lind & Lundström (2011) är att det kan 
handla om ett affärsmässigt fastighetsbolag, där utgångspunkten är att vid investeringar har 
avkastningskravet en betydande roll. Det centrala kravet för affärsmässighet är egentligen inte 
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att ha ett visst bestämt avkastningskrav, utan bolaget motiverar istället avkastningskravet. Inom 
den privata sektorn anges normalt inte vilka avkastningskrav de har på investeringar offentligt. 
Vid bestämmandet av avkastningskravet gör bolagen en bedömning vilka in- och utbetalningar 
som en investering ger upphov till, samt jämföra nuvärdet av dessa betalningar med vad 
investeringen kostar (Brealey et al., 2014). Eftersom in-och utbetalningar i en investering är 
utspridda över en längre tidsperiod, måste de omvärderas så att de blir beräkningstekniska 
jämförbara. Avkastningskravet, även kallad kalkylränta, kan bestämmas på olika sätt enligt 
Brealey et al. (2014). 
 
Enligt Lind & Lundström (2011) finns det även andra sätt att bedöma investeringar utifrån ett 
visst avkastningskrav:   
 

• Återbetalningstid 
• Direktavkastning på totalt kapital 

 
Lind & Lundström (2011) redogör för att kravet på avkastning kan uttryckas som ett 
direktavkastningskrav. Fördelen med det är att avkastningskravet kan härledas från 
transaktioner på fastighetsmarknaden, medan nackdelen är svårigheten att jämföra 
direktavkastningskravets nivå med ett nominellt avkastningskrav på totalt kapital. Inom 
fastighetsbranschen finns det två sätt enligt Brunes (2015) att studera avkastningskravet på. Det 
ena sättet är att studera det överskott som en fastighet genererar, det vill säga fastighetens 
driftnetto. Då studeras relationen mellan driftnetto och fastighetens marknadsvärde och då kan 
direktavkastning härledas. Det andra sättet är att studera fastighetens marknadsvärdestillväxt 
plus direktavkastningskravet. Enligt Nordlund (2012) definieras marknadsvärdestillväxten som 
det förväntade värde som fastigheten förväntas öka med inom en tidsperiod. Nordlund (2012) 
definierar även direktavkastningskravet som det räntekrav eller den utdelning som en 
investerare förväntar sig att få genom sin investering. Avkastningskravet baseras även på den 
risk som investeringen förväntas ha, vilket gör att en högre risk leder till en förväntad högre 
avkastning och motsatsvis. 
 

2.5.3 Bygg- och produktionskostnaden 
Produktionskostnad definieras som den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i 
byggprocessen är inräknade. Det som är inräknat är: markförvärv, projektering, kommunala 
avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och 
mervärdesskatt. Även eventuell vinst eller förlust räknas och fördelas mellan bygg- och 
markkostnaden. I ett bostadsprojekt är den totala produktionskostnaden uppdelade i: 
byggkostnad, byggherrekostnad, markkostnad och moms. Byggkostnader är exempelvis 
ventilation, målning och el- och VVS installation. Byggherrekostnader kan exempelvis vara 
projektering, besiktning och bygglov. Markkostnad kan exempelvis vara detaljplan, 
anslutningsavgift för VA och kommunala avgifter. (Sveriges Byggindustrier, 2019).  
 
Sverige är det land som har de högsta byggkostnaderna i EU enligt Björklund (2017), vilket 
bidrar till att det byggs färre hyresrätter idag vilket gör det svårare för exempelvis unga personer 
att ta sig in på bostadshyresmarknaden. De kommunala bostadsaktiebolagen har svårt att 
producera nya hyresrätter till rimliga priser och med tanke på höga materialkostnader och dålig 
konkurrens på bostadshyresmarknaden bidrar det till att byggkostnaderna i Sverige har ökat 
enligt Norrlid (2016). En undersökning gjord av Mattsson-Linnala & Holmgren (2009) på 
uppdrag av SABO visar på att slopandet av investeringsbidraget har bidragit till att 
produktionskostnaderna har ökat. Undersökningen visar också på att produktionskostnaderna 
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måste minska drastiskt för att fastighetsbolagen ska kunna erbjuda rimliga hyror till 
hyresgästerna, samtidigt som det skapar lönsamhet för dem (SABO, 2009). Berger (2004) 
menar på att kostnadsutvecklingen av produktionskostnaderna kan förklaras utifrån tre 
huvudfaktorer: standard och kvalitet, faktorpriser och effektiviteten i byggandet. En ökning av 
standard och faktorpriser bidrar till ökade kostnader medan effektiviteten bidrar till sänkta 
kostnader. Kostnaderna som ingår i fraktpriset är löner, material, byggherrekostnader, mark, 
moms och övriga kostnader.  
 
Lind (2003) diskuterar sambandet mellan byggkostnader och boendekostnader. Han menar på 
att hyran borde påverkas av byggherrens kapitalkostnader såsom räntekostnader, avskrivningar 
och drift- och underhållskostnader. Om det medför en stor risk att bygga medför det högre 
avkastningskrav på hyresrätterna vilket leder till att hyran måste höjas för att täcka 
avkastningskravet. Berger (2004) menar på att produktionskostnaden avser byggkostnad och 
markkostnad, dock är det svårt att komma åt entreprenörernas och konsulternas faktiska 
kostnader. Det är ofta totalpriset som byggherren ska betala till sina leverantörer som redovisas 
och inte de verkliga kostnaderna för olika varor och tjänster. Lind (2003) skriver att det material 
som byggherren väljer har en stor betydelse för drift- och underhållskostnaderna. Om materialet 
är av hög kvalitet kan kostnaderna förväntas bli lägre på sikt vilket medför lägre hyra, men om 
materialet är av sämre kvalitet kan kostnaderna istället förväntas bli högre på sikt vilket medför 
högre hyra. Lind (2003) diskuterar vidare om det har blivit så mycket dyrare att bygga, där 
forskaren menar på att kostnadsökningen kan bero på att vikten läggs på kvaliteten på det som 
byggs, samt att det spelar roll vilken typ av bostäder det är som byggs. Samtidigt har 
markkostnader, anslutningsavgifter och rena byggkostnader ökat (Lind, 2003).   
  
Mellan åren 1998–2016 ökade produktionskostnaden för flerbostadshus med närmare 200%. 
De kommunala bostadsaktiebolagen hade i jämförelse med de privata fastighetsbolagen en 
högre kostnadsnivå när det gällde driftskostnaden. De privata fastighetsbolagen hade en högre 
uppvärmningskostnad än de kommunala bostadsaktiebolagen, dock hade de kommunala 
bostadsaktiebolagen högre underhållskostnader. När det kommer till kapitalkostnader kan det 
inte jämföras på grund av att räntor, lån och avskrivningar inte längre kan mätas för de privata 
fastighetsbolagen då de frångått särredovisning av räntor och lån på fastighetsnivå. (Sveriges 
Byggindustrier, 2019).  
 

2.5.4 Statlig subventioner 
Enligt Löfgren (1990) var grundtanken med statliga subventioner på bostadsmarknaden att göra 
bostadsbyggande till ett attraktivt alternativ, till skillnad från andra kapitalinvesteringar där det 
är vinsten som styr. Sverige har historiskt sett stuckit ut när det gäller bostadspolitik på grund 
av att bostadsmarknaden i Sverige har präglats av hyresrätter istället för bostadsrätter för att 
förhindra obalans på marknaden. Idag präglas bostadspolitiken istället av reducerade 
skatteförmåner, bostadsbidrag och statliga subventioner vid bostadsbyggande. Sverige har rört 
sig från en generell bostadspolitik till en mer selektiv bostadspolitik och det har bidragit till att 
hyressektorn har minskat, och det har i sin tur bidragit till en ökad osäkerhet på 
bostadsmarknaden (Holmqvist & Magnusson Turner, 2014). Enligt Ackerby (2010) används 
subventioner för att öka attraktiviteten i kommuner för att medborgare ska vilja flytta dit, för 
att uppnå effektivitet på vissa marknader och för att fördelningen av resurser ska vara lika och 
rättvisa mellan olika individer. Den konkurrens som kan uppstå mellan kommunerna kan leda 
till ökade kostnader och lägre skatter.  
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Enligt Holmqvist & Magnusson Turner (2014) har Sveriges medlemskap i EU även haft en 
inverkan på bostadspolitiken och allmännyttan i Sverige. De kommunala bostadsaktiebolagen 
hade en ledande roll vid hyressättning av hyresrätter men det ansågs orättvist av de privata 
fastighetsbolagen, vilket medförde att en lagändring föreslogs. Lagändringen ledde till en 
utfasning av subventioner som i sin tur påverkade bostadsbyggandet negativt. Detta bidrog till 
en stor påverkan inom hyressektorn då det blev en låg bostadsproduktion. Clark, Hedin, 
Lundholm & Malmberg (2012), Turner & Whitehead (2002), Holmqvist & Magnusson Turner 
(2014) är alla överens om att när staten inte längre subventionerade de kommunala 
bostadsaktiebolagens bostäder, så tvingades dem till att bli vinstdrivande bolag. En negativ 
påverkan av detta blev att låginkomsttagare exkluderades rätten till en bostad. Enligt Turner & 
Whitehead (2002) har detta också medfört att nyproduktionen av bostäder har minskat samtidigt 
som hyrorna har ökat. De diskuterar även att de höjda hyrorna gör så att låginkomsttagare inte 
har råd med en hyresrätt eller bostadsrätt, speciellt i storstadsområdena. Ackerby (2010) menar 
dock på att grundtanken med subventionering är att alla människor ska kunna ha tillgång till 
utbudet av varor och tjänster oberoende av inkomst, och därför används subventionering i 
Sverige för att göra utbudet av varor och tjänster tillgängligt för alla.  
 
Clark et al. (2012) diskuterar kring att det fanns ett överskott av bostäder i Sverige förr och att 
det var orsaken till varför subventioner inte behövdes i lika stor utsträckning. Som tidigare 
nämnt har det påverkat bostadsbyggandet negativt, speciellt inom hyressektorn, genom högre 
priser och bostadsbrist. Idag är det ett underskott på bostäder i Sverige och det är ett resultat av 
detta. Det har lett till en ohållbar situation på bostadsmarknaden med höga priser och 
bostadsbrist. Clark et al. (2012) drar slutsatsen att bostadspolitiken har bidragit till att 
låginkomsttagare inte har råd med exempelvis nyproduktion och att de numera vinstdrivande 
kommunala bostadsaktiebolagen inte har incitament för att bygga, vilket medför att det är den 
enskilda individens ansvar att skaffa en bostad.  
 
I en rapport från Boverket (2005) redovisas tre olika subventioner: räntebidrag, 
investeringsbidrag och investeringsstimulans. Rapporten visar på att med hjälp av dessa 
subventioner har fler hyresrätter kunnat byggas än om bidragen inte hade funnits. 
Investeringsbidraget och investeringsstimulansen gjorde så att hyrorna blev märkbart lägre än 
vad de skulle blivit utan subventionerna, dock var det ingen garanti att hyrorna skulle förbli så 
låga. Subventionerna bidrog även till att konkurrensen ökade på bostadshyresmarknaden 
eftersom fler privata fastighetsbolag blev mer engagerade och intresset för att bygga nya 
hyresrätter ökade. Enligt Mattsson-Linnala & Holmgren (2009) bidrog avskaffandet av 
investeringsbidraget bland annat till att produktionskostnaderna ökade. Även organisationerna 
Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO är kritiska till statliga subventioner på grund 
av att subventioner för byggande av hyresrätter ger en kostnadsökning samt att de anser att 
subventioner inte gynnar varken fastighetsägare eller hyresgäst. Fastighetsägarna vill till 
exempel ha skattemässiga förändringar på hyresbostadsfastigheter istället för statliga 
subventioner (Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen & SABO, 2010). 
 

2.6 Egenkonstruerade teorimodell 
Nedanstående teorimodell tydliggör hur prissättning av hyresrätter fastställs till en färdig hyra 
med påverkan av olika intressentgrupper. Första steget i teorimodellen visar att det finns både 
kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag på bostadshyresmarknaden. Nästa 
steg i teorimodellen berör prissättningen av hyresrätter. Här sker utbytet mellan 
fastighetsbolagen och dess intressenter som i sin tur påverkar prissättningen. Utbytet ser olika 
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ut beroende på vilken intressentgrupp som berörs. Ytterligare faktorer som påverkar 
prissättningen av hyresrätter är lagar och förordningar, olika faktorer som påverkar 
bostadshyresmarknaden såsom bygg- och produktionskostnader samt risk och avkastning. Det 
tredje steget redogör för hur prissättningen ser ut i befintligt bestånd och vid nyproduktion. Vid 
befintligt bestånd bestäms hyran genom bruksvärdesprincipen medan hyran vid nyproduktion 
bestäms genom presumtionshyra, bruksvärdesprincipen eller egensatt hyra. Det sista steget i 
teorimodellen är en fastställd hyra. Teorimodellen bygger på den teori som ingår i den teoretiska 
referensramen och ligger således till grund för den utformade intervjuguiden. 
 
 

 

Figur 3. Egenkonstruerad teorimodell 
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3. Metod 
3.1 Övergripande forskningsansats 
Studien som grundar sig i hur kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolags 
intressenter påverkar prissättningen av hyresrätter samt vilka likheter och skillnader som finns 
mellan fastighetsbolagen gällande prissättningen, utgår från ett subjektivt synsätt. Valet av 
synsätt grundar sig i att människor skapar sina egna tolkningar genom handlingar av skilda slag, 
där de kommunala bostadsaktiebolagen och de privata fastighetsbolagen kan ha olika 
uppfattningar om hur verkligheten ser ut. Detta gör att det inte finns en ren objektiv sanning 
utan snarare flera tolkningar. Ett subjektivt tolkande bidrar till att vi når en förståelse och 
därmed får en helhetsförståelse där objektiva resonemang avstås ifrån. För att kunna besvara 
frågeställningen är det viktigt att få förståelse för den insamlade empirin och att den därmed 
tolkas noggrant. (Söderbom & Ulvenblad, 2016).  
 
För att besvara studiens frågeställning har den kvalitativa metoden valts för att studien baseras 
på intervjuer med kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag. Den kvalitativa 
metoden är lämplig när vi vill skapa klarhet inom ett ämne för att få en nyanserad beskrivning 
av det. Det kan kopplas till den vetenskapsansats som syftar till att tolka och förstå (Jacobsen, 
2002). Då det finns bristande forskning kring hur olika intressenter påverkar kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag vid prissättning av hyresrätter, är valet av 
kvalitativ metod mest lämplig (David & Sutton, 2011). Jacobsen (2002) menar på att den 
kvalitativa metoden är mest lämplig när det inte har forskats så mycket kring ämnet. En nackdel 
med bristande kunskap kan leda till att det blir svårt att formulera förnuftiga frågor till 
respondenterna. En fördel med den kvalitativa metoden är att vi får mer nyanserade svar genom 
att ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor till skillnad från den kvantitativa metoden 
(Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden kopplas även samman med det subjektiva synsättet 
som är ytterligare en anledning till varför den kvalitativa metoden har valts (Söderbom & 
Ulvenblad, 2016).  
 
Vi har tagit del av ett antal vetenskapliga artiklar inom prissättning av hyresrätter och därefter 
skapat en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har en egenkonstruerad 
teorimodell skapats som i sin tur har legat till grund för intervjuguiden, som vi har använt oss 
av för att samla in data. Detta gör att en deduktiv ansats har använts i förstudien. När 
intervjuerna har genomförts har vi istället utgångspunkten i den empiriska verkligheten. När 
empirisk data samlats in använder vi oss av en induktiv ansats, eftersom den insamlade datan 
ska analyseras och tolkas för att skapa en ökad förståelse kring ämnet. Detta resulterar i att 
studiens forskningsansats är en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats, så kallad 
abduktiv ansats. (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 

3.2 Litteraturgenomgång  
Inledningsvis sökte vi efter tidigare forskning om hur hyressättning går till i Sverige och 
därefter utökades sökningen även till utlandet. Därefter samlades information om olika 
intressenter, faktorer samt teorier som kan påverka prissättning hos kommunala 
bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag, som ligger till grund för den teoretiska 
referensramen. Detta gjordes för att skapa en förståelse och uppfattning för hur dagens 
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hyressättningssystem fungerar. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i Google Scholar 
och Högskolan i Halmstads sökbas, Onesearch. Parallellt med detta söktes även information i 
litteratur, webbsidor och rapporter för att få en större förståelse och kunskapsbas. Detta gjorde 
vi för att komplettera och stärka den insamlade informationen för den vetenskapliga grunden.  
 
Vid sökning av tidigare forskning kring ämnet användes sökorden: hyressättning, 
bruksvärdesprincipen, bostadshyresmarknad, presumtionshyra, hyresreglering, Allbolagen, 
hyresrätter, kommunala och privata fastighetsbolag, hyressättning vid befintligt bestånd, 
hyressättning vid nyproduktion, intressentmodellen, intressenter i fastighetsbolag, faktorer som 
påverkar bostadshyresmarknaden, rental pricing, rental apartment, housing market, rental levels 
private or community, rental price setting, financial crisis, risk real estate, rental value 
apartment, investments, stakeholder theory, stakeholder theory rental. 
 

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Val av respondenter 
Empirin består av intervjuer med tre kommunala bostadsaktiebolag och fyra privata 
fastighetsbolag. De kommunala bostadsaktiebolagen är: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget 
och Familjebostäder. De privata fastighetsbolagen är: Fastighets AB Balder, Stena Fastigheter 
AB, Wallenstam AB och Fastighetsbolag X. Respondenterna på Bostadsbolaget och 
Familjebostäder har valt att vara anonyma och Fastighetsbolag X har valt att vara helt anonyma, 
med både bolag och respondent. Intervjuerna tog cirka en timme att utföra per respondent. 
Intervjupersonerna har valts på ett selektivt sätt vilket innebär att intervjupersonerna har en stor 
relevans till ämnet prissättning av hyresrätter. Enligt Bryman & Bell (2017) är det viktigt att 
välja intervjupersoner på ett selektivt sätt eftersom det anses vara viktigt för studiens 
trovärdighet. Fastighetsbolagen som har kontaktats förvaltar och förmedlar hyresrätter i 
Göteborgsområdet och är kunniga kring hyressättningssystemet i Sverige. Valet av 
respondenter grundar sig i att alla de utvalda är delaktiga vid prissättning av hyresrätter i sitt 
bolag. Ännu en orsak till varför vi valde respondenter i Göteborgsområdet är för att det finns 
ett större utbud av fastighetsbolag i Göteborg, än det geografiskt finns i andra städer på 
västkusten. Respondenterna kontaktades via mail som hittades på bolagens respektive hemsidor 
och de som först tackade ja till att delta i en intervju valdes.  
 

                           Kommunala bostadsaktiebolag Privata fastighetsbolag 
Företag  

Respondent 
Tid (min) 

Bostads AB Poseidon 
Göran Helgegren 

48 min  
 

Fastighets AB Balder 
Niklas Dabrowski 

60 min 
 

Bostadsbolaget 
Anonym 
66 min 

 

Stena Fastigheter AB 
Per Limdal 

63 min 
 

Familjebostäder 
Anonym 
63 min 

 

Wallenstam AB 
Marina Fritsche 

46 min 
 

 Fastighetsbolag X 
Anonym 
62 min  

Tabell 1. En tabell över de valda företagen, intervjupersonerna och hur lång tid 
intervjuerna varade i minuter 
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3.3.2 Datainsamling 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie och därför har en intervjuguide utformats som har sin 
grund i den teoretiska referensramen. Intervjuguiden är semistrukturerad vilket innebär att 
frågornas form och ordning är identisk och används vid samtliga intervjutillfällen (David & 
Sutton, 2011). För att få så utförliga svar som möjligt ställdes öppna frågor för att få ett större 
djup i svaren samt att möjligheten till följdfrågor fanns vid behov, så att respondenterna fick 
utrymme att kunna utveckla sina svar (Jacobsen, 2002). Utifrån den teoretiska referensramen 
har vi identifierat olika kärnpunkter och teman, och därefter utformat operationaliserade frågor 
till intervjuguiden. Enligt Söderbom & Ulvenblad (2016) ska operationaliseringsschemat ligga 
till grund för intervjuguiden och för att se hur de operationaliserade frågorna fångar de problem 
som är i fokus i vår studie (se figur 4). För att förbereda respondenterna inför intervjuerna 
skickades intervjuguiden till respektive respondent i förväg, för att vi därmed skulle kunna få 
så mycket viktig information som möjligt under intervjuerna. Val av plats för intervjuerna har 
skett på respektive bolags kontor där intervjun har kunnat äga rum utan störningar från 
omgivningen (David & Sutton, 2011). För att kunna ha möjlighet att tolka och analysera 
respondenternas svar korrekt och lyssna på intervjuerna igen för ytterligare viktig information, 
har samtliga intervjuer spelats in. Ljudinspelningar underlättar och säkerställer även att det som 
sagts under intervjun återges på rätt sätt (Jacobsen, 2002; David & Sutton, 2011).  
 

 

 

 
3.3.3 Dataanalys 
Jacobsen (2002) skriver att analysprocessen består av tre olika steg: beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombination. Det första steget, beskrivning, innebär 
enligt Jacobsen (2002) sammanställning, renskrivning, kommentering och analys samt 
sammanfattning av de gjorda intervjuerna. Vi spelade in och antecknade under samtliga 
intervjuer för att säkerställa så att all viktig information kom med. Detta är enligt Bryman & 

Figur 4. Egenkonstruerad figur över operationaliseringen 
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Bell (2017) nödvändigt för att intervjuarnas glömska inte ska påverka resultatet samt att risken 
minskar för att svaren blir missvisande. Därefter har vi renskrivit och kompletterat med viktig 
information från ljudinspelningarna för att kunna sammanställa och analysera det empiriska 
materialet. David & Sutton (2011) skriver att det är bra att kombinera både inspelning om det 
är möjligt med skrivna anteckningar för att säkerställa det empiriska materialet.  
 
Det andra steget, systematisering och kategorisering, innebär enligt Jacobsen (2002) att det 
insamlade materialet ska kategoriseras och reduceras för att kunna strukturera och belysa 
relevant data. Vid sammanställningen reducerades information för att ta bort sådant som inte 
var relevant för uppsatsen, för att få en bättre överblick över materialet. Enligt Kvale (1997) 
och David & Sutton (2011) är det viktigt att irrelevant information utelämnas och att långa 
uttalanden koncentreras så att endast det väsentliga används. Vi kategoriserade även den 
relevanta informationen under de rubriker som finns i vår intervjuguide för att kunna koppla 
ihop det med den teoretiska referensramen.  
 
Det tredje steget, kombination, innebär enligt Jacobsen (2002) att det finns en koppling mellan 
de kategorier som tidigare framtagits för att kunna hitta likheter och skillnader. För att kunna 
tolka den insamlade informationen placerade vi respondenternas svar under respektive rubrik 
som är kopplat till den teoretiska referensramen, för att även här få en bättre överblick över det 
empiriska materialet och skapa en koppling mellan den empiriska datan och teoretiska 
referensramen. I detta skede insåg vi att vi behövde mer information från samtliga respondenter 
vilket gjorde att vi kontaktade respondenterna igen för ytterligare frågor.  Enligt Jacobsen 
(2002) är detta att föredra eftersom det är i skedet med systematisering som det märks vad som 
sagts och gjorts. En fördel med en kvalitativ uppsats är att vi under analysprocessen har kunnat 
gå tillbaka och ändrat information och därför analyserat data efter hand som vi fått den, vilket 
har gjort processen interaktiv (Jacobsen, 2002; David & Sutton (2011).  
 

3.4 Trovärdighet 
Jacobsen (2002) tar upp två krav som insamlad empiri bör uppfylla vid kvalitativa 
undersökningar, vilket är att empirin som samlas in ska vara valid och reliabel. Validitet innebär 
att den insamlade empirin ska vara giltig och relevant, och validitet kan delas in i intern och 
extern giltighet (David & Sutton, 2011).  Söderbom & Ulvenblad (2016) beskriver att intern 
giltighet handlar om att det som vi ska undersöka faktiskt blir undersökt, medan extern giltighet 
handlar om att undersökningen är överförbar där de svar och slutsatser vi kommit fram till kan 
generaliseras till andra situationer. För att säkerhetsställa den interna giltigheten valde vi att 
utforma vår intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen genom ett 
operationaliseringsschema (se figur 4). Eftersom intervjufrågorna bygger på den teoretiska 
referensramen, kunde vi säkerhetsställa att det som undersöktes faktiskt blev undersökt. Den 
externa giltigheten och generaliseringen är svår att få fram i en kvalitativ undersökning hävdar 
Jacobsen (2002), detta eftersom vår studie har begränsats till att endast undersöka 
fastighetsbolag som verkar inom Göteborgsområdet samt att vi även har ett begränsat antal 
respondenter. För att kunna öka möjligheten till överförbarhet och generalisering i vår studie, 
valde vi att intervjua både kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag. Studien 
grundar sig i en analytisk generalisering, där Yin (2014) beskriver att analytisk generalisering 
innebär att studiens svar och slutsatser kan sträcka sig till situationer utanför den ursprungliga 
studien, baserad på relevans av teoretiska begrepp eller principer. Vi har utifrån den empiriska 
studien gjort observationer där den analytiska generaliseringen bygger på påståenden, där vi 
kommer presentera vårt resultat med ett antal påståenden som grundar sig på vår tolkning av 
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empirin. Därefter får läsaren bedöma om våra påståenden är tillförlitliga och avgöra i vilken 
mån våra slutsatser är användbara för liknande fall. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet där Söderbom och Ulvenblad (2016) menar i vilken 
omfattning det är möjligt att repetera studien och få likvärdiga resultat vid upprepade tillfällen. 
För att säkerhetsställa reliabilitet i den insamlade empirin gav vi respondenterna en möjlighet 
till anonymitet, där respondenterna kunde välja att vara anonyma både avseende gällande 
respondentens och fastighetsbolagets namn. För att skapa en bra förutsättning där respondenten 
ska känna sig trygg under intervjun, valde respondenten plats och tid (Jacobsen, 2002). Som 
tidigare nämnt innan, utformades intervjufrågorna med öppna frågor relaterat till ämnet, vilket 
medförde att respondenterna kunde tala fritt om ämnet. Detta ökade reliabiliteten med 
sanningsenliga och trovärdiga svar, eftersom vi undvek att leda respondenterna till vissa svar 
genom exempelvis svarsalternativ, men begränsade dem att svara på frågorna inom ett visst 
område utifrån vårt operationaliseringsschema. Vi utformade tydliga och enkla frågor för att 
undvika missförstånd, men om det skulle uppstå oklarheter under intervjun förtydligade vi 
frågorna för att få trovärdiga svar. Jacobsen (2002) och David & Sutton (2011) skriver även att 
ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten är att spela in intervjun, vilket vi gjorde för att vi inte 
ska gå miste om viktig information där fokus istället gavs för att få till en avslappnad intervju. 
För att kunna öka reliabiliteten ännu mer i vår studie kunde vi transkriberat intervjuerna för att 
minska risken för feltolkningar, där transkriberingen skickas tillbaka till respondenterna. Kritik 
som kan riktas mot vår studie är att vi har valt att studera många olika områden som direkt och 
indirekt påverkar prissättningen av hyresrätter. Detta har medfört att studien har blivit 
omfattande men med olika perspektiv, vilket har bidragit till en ökad förståelse med ett mer 
ytligt resultat. Hade vi istället endast fokuserat på intressenternas påverkan på prissättning av 
hyresrätter hade vi fått en djupare analys.  
 

3.5 Etiska överväganden 
Söderbom & Ulvenblad (2016) menar att beroende på vilket ämne en författare forskar om 
ställs denne inför olika krav på forskningsetik. Vid genomförandet av vetenskapliga studier 
finns det tre grundkrav som en undersökning ska uppfylla gällande etiska överväganden: 
informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt angiven (Jacobsen, 2002; 
David & Sutton, 2011). Vid utskick med mail angående deltagandet för studien fanns en kort 
beskrivning av studiens syfte, tillvägagångssätt och vad studien ska användas till. Bolagen fick 
då en möjlighet att fritt välja att delta eller inte, utan påtryckning från oss. Således uppfyller 
studien kravet om informerat samtycke. Även under intervjun fick respondenterna en förfrågan 
om de ville vara anonyma eller inte, samt att ingen obehörig kommer få tillgång till 
personuppgifter som kan kopplas till respektive respondent som vill vara anonym. Därmed 
uppfylls kravet på konfidentialitet, krav på privatliv. Det sista kravet, krav på att bli korrekt 
angiven, uppfylls genom att den insamlade empirin inte används till något annat än att besvara 
på studiens frågeställning. Det innebär att vi ska återge resultat på ett korrekt sätt och i rätt 
sammanhang, vilket innebär att datan inte ska förfalskas. Därmed uppfyller studien de tre 
grundkraven gällande etiska överväganden enligt Jacobsen (2002) och David & Sutton (2011).  
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4. Empiri 

4.1 Kommunala bostadsaktiebolag 

4.1.1 Bostads AB Poseidon  
Intervjun har genomförts med Göran Helgegren som är affärsutvecklare på Bostads AB 
Poseidon sedan 8 år tillbaka, och Helgegren har även haft flera roller i bolaget och arbetat på 
bolaget i cirka 15 år. Arbetsuppgifterna omfattar att förhandla hyror i samband med 
ombyggnation, nybyggnation, årshyresförhandlingar, tillval och bruksvärdesprövningar. 
 
Bostads AB Poseidon är Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsaktiebolag. Det 
kommunala bostadsaktiebolaget äger och förvaltar 27 012 hyresrätter runt om i Göteborg med 
55 000 hyresgäster. I beståndet ingår även 1 162 lokaler och 14 303 parkeringsplatser.  Bolaget 
gör ombyggnationer, stamrenoveringar och kontinuerliga underhåll av det befintliga beståndet, 
men det stora fokuset just nu ligger på att producera nya bostäder. Bostads AB Poseidon är ett 
helägt dotterbolag och är en del av Framtidenkoncernen, som ägs av Göteborgs Stad. Som ett 
av Göteborgs kommunala bostadsaktiebolag har de ett särskilt uppdrag att utveckla staden, och 
att förvalta bostäder är Bostads AB Poseidons kärnverksamhet. Med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål antar Framtidenkoncernen en affärsplan med 
gemensamma mål, där Bostads AB Poseidons verksamhet baseras på moderbolaget men 
bolagets styrelse tar även fram ett inriktningsdokument. Visionen för Framtidenkoncernen är 
Vi bygger det hållbara samhället för framtiden och Poseidons målbild är att vara det bästa 
personliga bostadsalternativet som möter göteborgarnas krav på ett föränderligt och varierat 
hyresgästboende. Under år 2018 uppgick Bostads AB Poseidons investeringar i fastigheter till 
804 miljoner kronor, varav nybyggnation uppgick till 570 miljoner kronor.   
 

Bostads AB Poseidons intressenter 
De intressenter Bostads AB Poseidon har är: styrelsen, hyresgästerna, de anställda och 
allmänheten. Bostads AB Poseidon har en politisk tillsatt styrelse eftersom bolaget ingår i 
Framtidenkoncernen, där ägarna och styrelsen är en viktig intressentgrupp beskriver Helgegren. 
Bostads AB Poseidons uppdrag utgår från Göteborgs Stad, vilket innebär att den politiska 
oppositionen kan styra bostadsfrågan och även Framtidenkoncernens mål. Ett koncernmål är 
exempelvis att vi ska öka tempot i bostadsbyggandet och bygga bostäder för alla göteborgare, 
och Bostads AB Poseidon tillsammans med de andra aktörer som ingår i koncernen ska bygga 
flera bostäder med kvalitet till låg kostnad. Eftersom Bostads AB Poseidon är ett kommunalt 
bostadsaktiebolag ska de bedrivas med affärsmässiga principer på grund av Allbolagen, där 
styrelsen bestämt att avkastningskravet ligger på 5% vilket gäller för alla dotterbolagen inom 
Framtidenkoncernen menar Helgegren.   
 
En annan viktig intressentgrupp är hyresgästerna, där hyresgästernas tankar och återkoppling 
är en drivkraft för Bostads AB Poseidons utveckling av verksamheten. Då bolagets vision är att 
vi bygger det hållbara samhället för framtiden, fokuserar Bostads AB Poseidon på att bygga 
bostäder med rimliga hyror i olika lägen för allt fler göteborgare. Exempelvis vid underhåll 
vägs hyresgästernas behov och önskemål in, eftersom Bostads AB Poseidon har som 
målsättning att alltid erbjuda olika standard- och hyresnivåer för att hyresgästerna ska ha råd 
att bo kvar och kunna påverka sitt boende. Ytterligare en viktig intressentgrupp är de anställda 
där Bostads AB Poseidon erbjuder personlig utveckling för de anställda, en trygg och säker 
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arbetsmiljö. Bolaget vill att de anställda ska spegla befolkningen i Göteborg där alla ska känna 
sig accepterade hos Bostads AB Poseidon, där mångfald ses som en strategisk tillgång.  
 
 
 
 
 
 
Även vid prioritering av olika intressentgrupper är det styrelsen och politikerna som prioriteras 
i första hand, där resonemanget är detsamma att det är dem som kan ställa olika krav och beslut 
exempelvis ändring av avkastningskravet menar Helgegren. Hyresgästerna kan till exempel inte 
ställa krav, utan de har istället önskemål som Bostads AB Poseidon kan ta hänsyn till. De olika 
intressentgrupperna har olika behov, och dessa behov är något Bostads AB Poseidon måste ta 
hänsyn till.  
 

Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Bostads AB Poseidon från bruksvärdesprincipen. 
De tar fram en kalkyl på kostnader och andra viktiga faktorer som spelar stor roll. Faktorer som 
tas hänsyn till för att bestämma bruksvärdet är antal rum, kök eller kokvrå, hiss, balkong, antal 
kvm, badrum och vart lägenheten är belägen i fastigheten. Utsikten har en stor effekt vid 
värdering och då kollar de på utsikten från vardagsrum eller kök, eftersom det är där hyresgästen 
är mest. De kollar även på volym utanför fönstret, det vill säga vad hyresgästen ser när denne 
kollar ut genom fönstret. Till exempel om hyresgästen ser ett annat hus några meter bort eller 
om det är fri sikt. Även insyn påverkas negativt där folk kan gå utanför lägenheten. Bostads AB 
Poseidon arbetar även med tillval eftersom äldre fastigheter byggdes enligt den standarden som 
var då. I dagens läge har standarden höjts vilket gör att det efterfrågas andra faktorer av 
hyresgästerna, än det gjordes förr. Det kan till exempel handla om diskmaskin, parkettgolv och 
duschväggar. I samband med att hyresgästen väljer vissa tillval höjs hyran, eftersom det är 
standardhöjande åtgärder. Hyresgästföreningen och Bostads AB Poseidon förhandlar om vad 
det kommer att kosta per månad. 
 
Det sker en årlig hyresjustering, där Bostads AB Poseidon förhandlar fram hyran med 
Hyresgästföreningen. När parterna är överens har de kommit fram till en viss procentsats och 
en förhandlingsöverenskommelse sker. Då kommer parterna fram till en ny hyra och Bostads 
AB Poseidon gör en differentiering för att rätta till de skevheter som finns. Till exempel att en 
del hyresgäster bor mer prisvärt än andra, men Bostads AB Poseidon vill att alla ska bo lika 
prisvärt. Det medför att alla hyresgäster inte får samma hyresjustering. Det ska alltså finnas en 
stark koppling mellan hyran och boendekvalitén, så att alla känner sig lika nöjda. De har olika 
procentuella hyresökningar i olika områden, där vissa områden inte har fått en procentuell 
ökning medan andra områden har fått det. Bostads AB Poseidon tittar dels på den nuvarande 
hyran och de kvalitéer de olika fastigheterna har, och utifrån det får hyresgästen en 
hyresjustering genom de årliga förhandlingarna. Bostads AB Poseidon har även löpande 
förhandlingar under året där de jobbar med ombyggnationer och stamrenoveringar. De kollar 
då på vilka åtgärder som behöver göras i lägenheten och i samband med detta kan det bli en 
viss standardhöjning och hyrorna justeras. Vid nybyggnation går parterna in i en annan 
förhandling som gäller för den specifika fastigheten, så det ser annorlunda ut i jämförelse med 
förhandlingar vid befintligt bestånd. Det finns olika faktorer som påverkar de årliga 
förhandlingarna. De kollar även att deras hyresnivåer ligger rätt till i Göteborg. Bostads AB 
Poseidon får inga andra intäkter utöver hyrorna, de får alltså inget från Göteborgs kommun. Så 

De intressentgrupper som kan påverka prissättningen av hyresrätter är 
framförallt styrelsen och politikerna, eftersom dessa intressenter går 
hand i hand. Det är framförallt dem som kan ställa olika krav som 
Bostads AB Poseidon måste ta hänsyn till. 	
 

 



 25 

när Bostads AB Poseidon ska göra satsningar så ska det framgå vid förhandlingarna eftersom 
det behövs en viss intäkt till det, vilket de också tar hänsyn till vid årliga förhandlingar. Om 
Bostads AB Poseidon ska öka underhållstakten, måste de få täckning för detta genom att öka 
hyran, vilket är uppe för diskussion.  
 
Vid hyressättning för nyproduktion används presumtionshyra. Processen ser ut på följande sätt: 
Bostads AB Poseidon gör en kalkyl och räknar på vad det kommer att kosta att bygga 
fastigheten, det vill säga bygg- och produktionskostnader, markkostnader och 
entreprenadkostnader. Kalkylen visar om det är lönsamt att bygga och det jämförs i sin tur med 
avkastningskravet. Avkastningskravet kommer från deras ägare, Göteborgs Stad. Därefter 
kollar Bostads AB Poseidon på vart i Göteborg lägenheten är belägen. Till sist förhandlar 
Bostads AB Poseidon med Hyresgästföreningen för att komma överens om en hyra för 
fastigheten. Helgegren säger att alla fastighetsbolag inte gör på detta sätt med denna typ av 
process, men att Bostads AB Poseidon har valt att göra det. En fördel med detta är att de har en 
årlig förhandling, och att de kan diskutera med Hyresgästföreningen om de har satt en rätt 
hyresnivå.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden  
Statliga subventioner är något som Bostads AB Poseidon inte använder sig av eftersom det inte 
blir lönsamt på grund av att det finns en maxhyra som de måste ta hänsyn till, och Bostads AB 
Poseidons hyresnivå ligger över denna maxhyra. De använder sig dock av bidrag som de kan 
söka men de utgör en så liten del vilket medför att det blir obetydligt i kalkylerna.  
 
 
 
 
 
Även hyressättningen är en faktor som påverkar mycket. Helgegren anser att det finns 
skillnader mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag, där en stor 
skillnad är att de kommunala bostadsaktiebolagen har ett annat uppdrag än många privata 
fastighetsbolag. De kommunala bostadsaktiebolagen tar ett stort socialt ansvar, som många 
privata fastighetsbolag också tar, men Helgegren menar att Bostads AB Poseidon och de andra 
kommunala bostadsaktiebolagen tar ett större ansvar än genomsnittligt. När det gäller 
hyressättningen så jobbar de på liknande sätt men privata fastighetsbolag har generellt högre 
hyresnivåer. Det gäller inte i alla områden eller alla privata fastighetsbolag, men generellt är 
hyresnivån högre hos privata fastighetsbolag. Bostads AB Poseidon skickar ut enkäter till sina 
hyresgäster och utifrån dem kan de konstatera att deras hyresgästnöjdhet i vissa områden är 
högre än hos de privata fastighetsbolagen. 
 

4.1.2 Bostadsbolaget 
Intervjun har genomförts med en anställd på Bostadsbolaget som arbetar med hyressättning. 
Respondentens arbetsuppgifter omfattar hyresförhandlingar, boinflytande och besiktningar.  
 
Bostadsbolaget är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs första kommunala 
bostadsbolag. Bostadsbolaget bildades år 1945 för att ta itu med bostadsbristen och höja 
standarden på bostäderna. De erbjuder hyresrätter och lokaler i ett attraktivt fastighetsbestånd 
med marknadsmässig och konkurrenskraftig hyressättning. Totalt äger dem 24 227 hyresrätter 
fördelat över Göteborg, som de delar in i tre olika distrikt: Öster, Centrum och Hisingen. 

Bostads AB Poseidon har projekt som är lönsamma och som når upp till 
avkastningskravet som ägarna har bestämt, men det är även blandat med 
projekt som inte är lönsamma och som de har nedskrivningar på.  



 26 

Bostadsbolaget investerar mycket i befintligt bestånd gällande underhåll då de har mycket äldre 
fastigheter som renoveras vid behov. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del 
av Göteborgs Stad, och som kommunalt bolag styrs Bostadsbolaget av kommunallagen och 
aktiebolagslagen. Bolagets verksamhet baseras på moderbolaget och dess ägardirektiv och 
affärsidé. Visionen för Framtidenkoncernen är Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 
och Bostadsbolagets målbild är att vara Göteborgs ledande hyresvärd, som utvecklar 
framtidens boende och moderniserar den svenska allmännyttan. Under år 2018 omsatte 
Bostadsbolaget 1 764 miljoner kronor och investerings- och underhållskostnaderna inklusive 
nyproduktion uppgick till 961 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 97 miljoner kronor.  
 

Bostadsbolagets intressenter 
Respondenten menar att en av Bostadsbolagets viktigaste intressent är deras styrelse som är 
politisk tillsatt, vilket innebär att den politiska oppositionen kan styra bostadsfrågan i Göteborgs 
kommun. Politiken är även styrande och vägledande i Bostadsbolagets arbete med 
miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Göteborgs Stad har ett samarbete med olika 
aktörer för att bygga 7 000 extra bostäder på sju år, där Framtidenkoncernen och Bostadsbolaget 
ingår i projektet. Bostadsbolaget är ett helägt dotterbolag där avkastningskravet bestäms av 
Framtidenkoncernen, där politikerna har beslutat att avkastningskravet ligger på 5%. De 
kommunala bostadsaktiebolagen ska bedrivas affärsmässigt på grund av Allbolagen nämner 
respondenten. En annan viktig intressent för Bostadsbolaget är hyresgästerna, där bolaget vill 
att hyresgästerna ska trivas i sina lägenheter, känna sig trygga i sitt område och känna att de 
kan påverka. Det kan exempelvis vara att hyresgästerna kan välja olika tillval i boendet och 
känna att de kan påverka vid ombyggnation men även nyproduktion av hyresrätter. 
 
Andra intressenter som påverkar Bostadsbolaget som respondenten tog upp är: 
Hyresgästföreningen, Fastighetskontoret, polisen, socialförvaltningen och stadsdelsnämnder. 
Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget förhandlar med varandra angående prissättning av 
hyror enligt Hyresförhandlingslagen, och Hyresgästföreningen representerar hyresgästerna vid 
förhandlingarna. Fastighetskontoret som är en fackförvaltning inom Göteborgs Stad, har till 
uppgift att förvalta kommunens mark och är därför en viktig intressent för Bostadsbolaget. 
Detta på grund av att Bostadsbolaget får en förtur till bostäder eftersom bolaget erbjuder sociala 
hjälp till bostadslösa eller vissa personer med skyddad identitet. Ibland kan det vara problem i 
ett visst bostadsområde vid skadegörelse och vandalisering. Intressenterna polis, 
socialförvaltning och stadsdelsnämnder vill tillsammans med Bostadsbolaget vända den 
negativa spiralen för att skapa ett tryggare område.   
 
 
 
 
 
 
 
 
De andra intressenterna såsom hyresgästerna har ingen direkt påverkan på prissättning av 
hyresrätter, utan det är Hyresgästföreningen och politikerna. Vid prioritering av olika 
intressenters önskningar har Bostadsbolaget som tidigare nämnt inget avkastningskrav från 
aktieägarna, utan istället har krav från politikerna. Andra krav som Bostadsbolaget kan ha är 
från Framtidenkoncernen. Ett av de kraven kan exempelvis vara att bygga ett visst antal nya 
hyresrätter per år. Respondenten menar att Bostadsbolaget som kommunalt bostadsaktiebolag 

Vid prissättning av hyresrätter är Hyresgästföreningen den intressent som har mest 
påverkan eftersom det är dem Bostadsbolaget förhandlar med. Hyresgästföreningen 
kan ha olika åsikter om vad som påverkar prissättningen och därmed utfallet av 
hyresnivåerna. Även politikerna har en viss påverkan vid prissättning av hyresrätter 
på grund utav Allbolagen. Avkastningskravet ligger för närvarande på 5% men kan 
komma att ändras av olika politiska beslut. 
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har ett socialt ansvar, där de ska bidra till social hållbarhet genom att aktivt arbeta för mångfald, 
minskad segregation och en ökad välfärd i Göteborg. Något som Bostadsbolaget satsar på är att 
bolaget ska vara attraktiva i bostadshyresmarknaden med nöjda hyresgäster. Respondenten 
beskriver att Bostadsbolaget varje år har enkätundersökningar, där hyresgästerna har ett tillfälle 
att berätta hur de trivs och vad de tycker om bolaget som hyresvärd.  
 

Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Bostadsbolaget från bruksvärdesprincipen och ett 
hjälpmedel som kallas för BoDok som har en form av poängsystem. Enligt BoDok värderas 
faktorer som läge till 40%, själva fastigheten till 40% och förvaltning till 20%, vid 
bestämmandet av bruksvärdet. Även relativ hyra används för att få en mer rättvis jämförelse 
mellan lägenheter. I BoDok kan man även se att i centrala stan kan det ibland vara väldigt låg 
relativ hyra medan nybyggda fastigheter utanför stan har högre relativ hyra. Faktorer som även 
påverkar bruksvärdet kan exempelvis vara tvättstuga, hiss och utemiljö. En viktig del i BoDok 
är om det finns en bra utemiljö för barn. I de centrala delarna i Göteborg hade det då blivit 
minuspoäng på faktorn utemiljö eftersom det inte finns några grönskande gårdar på samma sätt 
som i exempelvis Majorna. 
 
Bostadsbolaget har årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen men även löpande 
förhandlingar som sker månadsvis. En förhandling sker om det exempelvis ska utföras 
stamrenoveringar eller badrumsrenoveringar, det vill säga standardhöjande åtgärder, och då gör 
Hyresgästföreningen en bedömning om de anser att hyreshöjningen är skälig eller inte. Om 
parterna inte kommer överens kan dem hänskjuta tvisten till Hyresmarknadskommittén (HMK) 
som tar in information från båda parter och utefter det fattar ett beslut. Det är sedan beslutet 
som Hyresmarknadskommittén fattar som följs. En årlig hyresförhandling ska vara klar den 1 
januari när hyrorna ska regleras. Men om förhandlingarna strandar och det inte blir klart tills 
dess, så medför det att Bostadsbolaget tappar intäkter tills förhandlingarna blir klara och det 
kan även bli ett problem för hyresgästerna då det kan bli mycket pengar som de måste betala 
retroaktivt. I slutändan vinner alla på att ha en effektiv och rättvis förhandling. Bostadsbolaget 
tycker att förhandlingarna har fungerat bra på grund av att räntorna har varit väldigt låga och 
fastighetsmarknaden har gått väldigt bra samt att driftskostnaderna har varit låga så dem har 
inte behövt yrka på så mycket justering. De senaste åren har inflationen varit högre än 
utvecklingen för Bostadsbolagets fastigheter, men på sikt när allt blir dyrare såsom 
driftskostnader så är det rimligt att hyrorna höjs till runt inflationen.  
 
Vid hyressättning för nyproduktion används presumtionshyra. När presumtionshyra tillämpas 
kan hyran inte prövas på 15 år. Eftersom Bostadsbolaget ska agera affärsmässigt och har ett 
avkastningskrav på 5%, gör presumtionshyra det möjligt för bolaget att kunna bygga mer och 
dessutom kunna bygga överhuvudtaget. Hade de istället gått efter BoDok eller 
bruksvärdesprincipen så hade kostnaderna inte täckts och då hade det inte blivit lönsamt för 
Bostadsbolaget att bygga nytt. Därför hade det inte gått ihop utan presumtionshyra. För 
Bostadsbolaget täcks kostnaderna för nyproduktion genom presumtionshyra och därav blir det 
ingen spargris eftersom det är dyrt att bygga nytt, bland annat på grund av högkonjunktur och 
dyra bygg- och produktionskostnader. Presumtionshyror möjliggör att Bostadsbolaget kan få 
lönsamhet och att de kan vara affärsmässiga i sin nyproduktion, eftersom det ska täcka 
kostnaden plus avkastningskravet på 5%. Det blir dyrare för hyresgästen med en 
presumtionshyra istället för en hyra som regleras av bruksvärdesprincipen, men fördelen är att 
utbudet ökar eftersom det kan byggas mer. En annan fördel är också att det kan ske en rotation 
där hyresgäster som bor i en hyresrätt i befintligt bestånd kanske vill flytta till nyproduktion 
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istället, vilket medför att en ny hyresgäst kan flytta in i den lägenheten vilket bidrar till en så 
kallad flyttkedja. Bostadsbolaget ser dock en svårighet när det kostar mycket att bygga nytt 
samtidigt som de inte får låna så mycket pengar. För många projekt som Bostadsbolaget får har 
priserna varit högre för att det byggs så mycket, vilket gör att byggbolagen kan välja och vraka. 
Det gör att hyrorna blir dyra. Det kan också bli dyrt när bolaget får köpa mark på öppna 
marknaden där marknadspriserna är väldigt höga, vilket medför att hyran även drivs uppåt.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
När det gäller statliga bidrag i samband med nyproduktion av hyresrätter så är det för 
Bostadsbolaget aktuellt med så kallat statligt investeringsstöd och bidrag för 
solcellsinstallationer. Det statliga investeringsstödet syftar till att möjliggöra investeringar som 
annars inte hade blivit av och det är därför utformat på ett sätt som innebär att det passar 
byggnation i landsortskommuner, det vill säga där det är lägre hyror, bättre. Men det finns en 
del projekt i storstadsregionerna där det statliga investeringsstödet tillämpas och för 
Bostadsbolaget gäller det ett projekt i Västra Frölunda, där de har sökt stödet. Pengarna som 
erhålls ska användas för att sänka hyrorna till bestämda nivåer. Dock slopades 
investeringsstödet i vintras men regeringen har aviserat att det ska återinföras igen. 
Bostadsbolagets förhoppning är att investeringsstödet kommer användas för nybygget i Västra 
Frölunda.  
 
Bostadsbolaget anser att det är lönsamt att bygga nya hyresrätter, dock där de kan uppnå 
lönsamhet så att de inte blir icke lönsamt för bolaget. Hela processen tar lång tid då det är dyrt 
att bygga nytt, som tidigare nämnts, bland annat på grund av bygg- och produktionskostnader 
samt högkonjunktur. Eftersom de ska agera affärsmässigt kan de inte subventionera och inte 
heller ta högre hyror då de har ett annat vinstintresse, i jämförelse med privata fastighetsbolag 
som drivs av avkastningen. Där är det en stor skillnad mellan kommunala bostadsaktiebolag 
och privata fastighetsbolag anser Bostadsbolaget. Det skiljer sig mest mellan bolagen när det 
gäller just avkastningskrav, samhällsansvar och hyresnivåer. Bostadsbolaget återinvesterar sina 
pengar för att kunna bygga mer och finansiera nya projekt, speciellt nu när de kommunala 
bostadsaktiebolagen har fått ett direktiv om att bygga 1 400 lägenheter per år. Detta är en faktor 
som påverkar bostadshyresmarknaden positivt och är ett politiskt styrt direktiv från Göteborgs 
Stad eftersom bland annat Bostadsbolaget har krav om bostadsförsörjning i kommunen. Detta 
direktiv har sin grund i att lösa bostadsbristen.  
 
De kommunala bostadsaktiebolagen har regler och lagar som säger att de ska ta ett större 
samhällsansvar i jämförelse med de privata fastighetsbolagen. Bostadsbolaget som ett 
kommunalt bostadsaktiebolag har ett allmännyttigt syfte i fråga om bostadsförsörjning för att 
se till att befolkningen har någonstans att bo. Respondenten beskriver att de till exempel har 
hyresrätter som lämnas till Fastighetskontoret för dem som inte kan få tag i en bostad själv på 
grund av exempelvis missbruk och skyddad identitet. Bostadsbolaget upplever även att privata 
fastighetsbolag generellt har högre hyresnivåer än vad de kommunala bostadsaktiebolagen har, 
vilket de anser är konstigt med tanke på den goda service som de kommunala 
bostadsaktiebolagen har i jämförelse med vissa fall hos privata fastighetsbolag. Däremot 
upplever Bostadsbolaget ingen konkurrens mellan de kommunala bostadsaktiebolagen och de 
privata fastighetsbolagen på grund av bostadsbristen som råder, men om marknaden skulle 
vända så skulle konkurrens kunna uppstå.  
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4.1.3 Familjebostäder 
Intervjun har genomförts med en anställd på Familjebostäder som arbetar med hyressättning. 
Respondentens arbetsuppgifter omfattar prissättning av hyror, hyresförhandlingar och hen 
arbetar även med olika projekt inom bolaget. 
 
Familjebostäder är en av Göteborgs största kommunala bostadsaktiebolag och grundades runt 
1950-talet för att ge göteborgarna anständiga hem, moderna bostäder med värme, rinnande 
vatten och badrum. Bolaget erbjuder hyresrätter och lokaler i attraktiva områden runt Göteborg, 
med en långsiktig förvaltning med en inriktning på värdesäkrade fastigheter och säkrat 
underhåll. Totalt äger Familjebostäder 18 692 hyresrätter där bolagets fastigheter till en stor del 
är belägna i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg. Familjebostäder har ett stort befintligt 
bestånd som de har haft i flera årtionden och investerar mycket i det. De köper och säljer inte 
fastigheter, utan deras mål är en långsiktig förvaltning där de arbetar med hållbar renovering 
där sociala, miljömässiga, tekniska, ekonomiska och gestaltningsmässiga aspekter beaktas. 
Bolaget investerar även i nyproduktion i de områden de har möjlighet att utveckla, antingen på 
egen mark eller om de kan köpa marken. Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen som är 
en del av Göteborgs Stad, där bolagets styrelse tillsätts av Göteborgs kommunfullmäktige. 
Framtidenkoncernens vision är Vi bygger det hållbara samhället för framtiden och 
Familjebostäders målbild är att vi skapar trivsamma livsmiljöer. Under år 2018 uppgick 
Familjebostäders investeringar i fastigheter till 994 miljoner kronor, varav nybyggnation och 
mark- och fastighetsförvärv uppgick till 759 miljoner kronor.   
 

Familjebostäders intressenter 
De intressenter Familjebostäder har är: ägare, hyresgäster, anställda och leverantörer. 
Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen där ägarna och styrelsen är politisk tillsatt av 
Göteborgs kommunfullmäktige. Detta innebär att den politiska oppositionen kan styra 
bostadsfrågan och ägardirektiv från Framtidenkoncernen styr även Familjebostäder. 
Familjebostäders arbete utgår från Göteborg stads riktlinjer för styrning, uppföljning och 
kontroll och politikerna är en viktig intressent. Kommunfullmäktige har olika mål som ska 
uppfyllas vilket exempelvis kan vara att Göteborg ska vara en jämlik stad. För att uppnå 
kommunfullmäktiges mål fokuserar Familjebostäder på att tillföra nya bostäder, särskilt i 
utvecklingsområden, för att minska bostadsbristen, trångboddhet och även segregationen i 
Göteborg. Bolaget har avkastningskrav från politikerna eftersom kommunala bostadsaktiebolag 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer efter Allbolagen kom till år 2011.  
 
En annan viktig intressent för Familjebostäder är hyresgästerna och hos bolaget är alla 
välkomna. De erbjuder gamla lägenheter med relativt låga hyror, renoverade lägenheter med 
lite högre hyra och även nyproducerade bostäder. Bolaget jobbar dagligen med att förbättra 
hyresgästernas livsmiljöer och har olika slags enkäter för att lyssna på hyresgästernas önskemål 
och behov. Ytterligare en intressentgrupp som är viktig är de anställda eftersom de anställda är 
en förutsättning för att Familjebostäder kan utföra deras uppdrag. En god arbetsmiljö där alla 
ska känna sig delaktiga med en möjlighet till utveckling är något Familjebostäder erbjuder sina 
anställda.  Den intressentgrupp som kan påverka prissättningen av hyresrätter är ägarna genom 
avkastningskrav och politiska beslut. Eftersom Familjebostäder är politisk styrda så ligger 
politiken som grund för bolagets arbete men hyresgästernas önskningar är något som 
prioriteras.  
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Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Familjebostäder från bruksvärdesprincipen, och 
vid ombyggnation förhandlar de om hyrorna och då utgår dem från bruksvärdet. De gör en 
områdesanalys där de kollar på lägenheter med motsvarande kvalité. För att bestämma 
bruksvärdet är de faktorer som påverkar mest läget, antal rum, kök och yta.  Även byggåret 
påverkar mycket och värderas högt. Förvaltning värderas också högt av hyresgästerna, till 
exempel hur Familjebostäder sköter sina fastigheter, det vill säga löpande förvaltning och 
underhåll. Service väger också in, både socialt, kommersiellt och kulturellt. När det gäller det 
befintliga beståndet så är hyrorna satta en gång i tiden för många år sedan. Hyrorna för det 
befintliga beståndet hänger med och Familjebostäder gör inte om hyran. Familjebostäder 
arbetar med kvalitén, där hyrorna kan justeras. Familjebostäder tillsammans med 
Hyresgästföreningen kollar på hyresnivån i de årliga förhandlingarna. Familjebostäder 
förhandlar med Hyresgästföreningen och de har en förhandlingsordning som innebär att de 
förhandlar alla deras bostäder, både gällande befintligt bestånd och nyproduktion.  
 
Familjebostäder har både årliga och löpande förhandlingar. I de årliga förhandlingarna 
förhandlar de om beståndet och i de löpande förhandlingarna förhandlar de om ombyggnation, 
projekt och standardhöjande åtgärder. De löpande förhandlingarna sker cirka en gång i 
månaden. Respondenten säger att de får kolla på vad som är rent underhåll och som inte 
påverkar hyran, och underhåll som höjer standarden och som då måste förhandlas. Då begär 
Familjebostäder en förhandling med Hyresgästföreningen där det diskuteras vad 
Familjebostäder ska göra för åtgärder och hur det kommer påverka hyran. Efter det kommer 
parterna överens om vad den nya hyran ska bli, och de kommer överens om en 
förhandlingsöverenskommelse. Vid större projekt har Familjebostäder en dialog med 
hyresgästerna, där hyresgästerna får delta vid förstudien så att hyresgästerna får ta del av 
projektet innan. Det händer även att förhandlingarna strandar och att parterna inte kommer 
överens, men oftast löser det sig. Men många gånger sker det långa och sega förhandlingar som 
kan påverka att en eventuell byggstart kan tvingas skjutas upp.  
 
Vid hyressättning av nyproduktion är det produktionskostnaden som avgör samt 
avkastningskrav från Göteborgs Stad. Till största del används presumtionshyra vid 
nyproduktion, vilket medför att hyrorna blir högre än vid befintligt bestånd. Men de använder 
sig också av bruksvärdeshyra men då tar de inte hänsyn till kostnaderna. När dem använder sig 
av bruksvärdeshyra så måste de se att de får in hyrorna i bruksvärdet, men ofta finns inte den 
möjligheten eftersom hyrorna blir för låga och då klarar de inte avkastningskravet. Så därför 
tillämpar Familjebostäder mest presumtionshyra vid nyproduktion. All vinst går tillbaka till 
bolaget och de har ingen aktieutdelning till ägarna, utan vinsten går till renovering och 
underhåll. Många tror att allmännyttans vinstöverskott går till andra delar utav stadens 
kostnader som exempelvis Ullevi, Liseberg och simhallar, men så är inte fallet utan det 
återinvesteras i bolaget. De har ett visst koncernbidrag som går till moderbolaget, men annars 
går allt till Familjebostäder. Familjebostäder får inga skattemedel utan den enda intäkten de har 
är hyrorna och därför är det viktigt för Familjebostäder att ha rätt hyror. Hyrorna ska inte vara 
för låga och inte för höga. Detta är viktigt för att bibehålla värdet på sitt bestånd.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
Familjebostäder använder sig av statliga subventioner i form av bidrag vid nyproduktion som 
ger lägre hyror. Familjebostäder tycker att det både är lönsamt och olönsamt att bygga nya 
hyresrätter idag. Det händer att de får skriva ner sina fastigheter, men presumtionshyra gör det 
möjlig för dem att kunna bygga. Utan presumtionshyra hade de inte kunnat bygga nytt. Innan 
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presumtionshyra infördes år 2006 byggde Familjebostäder inte nyproduktion alls, men då insåg 
politikerna att det byggdes väldigt få hyresrätter och därav infördes den nya lagen. I dagens 
läge byggs det väldigt mycket vilket Familjebostäder tycker är väldigt bra. Men om de skulle 
bygga nytt och det inte skulle finnas pengar för det, så skulle det drabba deras befintliga 
hyresgäster eftersom de inte har några andra intäkter utöver hyrorna.  
 
 

 
 
 
 

Familjebostäder är aktiva med att jobba med just trygghet, både i befintligt bestånd och vid 
nyproduktion. Dessa åtgärder kostar enorma summor och Familjebostäder tror att även många 
privata fastighetsbolag jobbar med detta men inte i samma utsträckning som de kommunala 
bostadsaktiebolagen gör. Familjebostäder och de andra kommunala bostadsaktiebolagen styrs 
också av politikerna och det kan komma politiska beslut som de måste följa. En annan skillnad 
mellan bolagen är att Familjebostäder tar emot alla hyresgäster, till skillnad från privata 
fastighetsbolag. Hyresgästen behöver inte ha en fast inkomst eller fast anställning utan de 
godtar bidrag som inkomst, medan många privata fastighetsbolag har inkomstkrav. 
Familjebostäder vill inte att folk ska bo på gatan och därför tar de emot folk med sociala 
problem från Fastighetskontoret, eftersom de inte kan ordna ett boende själv. Familjebostäder 
tycker därför att de tar ett stort socialt ansvar.  
 

4.2 Privata fastighetsbolag 

4.2.1 Fastighets AB Balder  
Intervjun har genomförts med Niklas Dabrowski som är kundrelationsansvarig och 
förhandlingschef på Fastighets AB Balder. Dabrowski har arbetat i flera år på Fastighets AB 
Balder och hans arbetsuppgifter omfattar att arbeta med löpande kundundersökningar och 
även ansvarar för samtliga bostadshyresförhandlingar. 
 
Fastighets AB Balder bildades år 2005 och äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella 
fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har ungefär 6 000 
hyresrätter i Göteborgsområdet och planerar att fortsätta växa och utvecklas. 
Fastighetsutveckling är något som ligger Fastighets AB Balder varmt om hjärtat, där deras 
ambition är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter med målet att årligen 
producera nya hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget är en av aktörerna tillsammans med 
Göteborg Stad som är med i satsningen BoStad2021 där 7 000 nya bostäder planeras att stå 
klart år 2021. Av dessa 7 000 bostäder utgör Fastighets AB Balders andel drygt 1 000 bostäder 
fördelat på fyra områden i Göteborg: södra Bergsjön, Biskopsgården, Västra Frölunda och 
Majorna. Bolagets affärsidé är att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta 
bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna på orter som växer och utvecklas 
positivt. Bolaget har som övergripande mål att verksamheten är inriktad på tillväxt och positiva 
kassaflöden samt ökat förvaltningsresultat.  
 

Familjebostäder tycker att det finns skillnader mellan de kommunala 
bostadsaktiebolagen och privata fastighetsbolag, och en stor skillnad är att de 
kommunala bostadsaktiebolagen inte vinstmaximerar. Däremot har de 
avkastningskrav på grund av Allbolagen. De kommunala bostadsaktiebolagen 
satsar på åtgärder som inte ger mycket i avkastning som att de exempelvis jobbar 
mycket med segregation och trygghet. 
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Fastighets AB Balders intressenter 
Dabrowski beskriver att Fastighets AB Balder har många olika intressenter som kan vara: 
aktieägarna, pensionsbolag, banker, hyresgäster, politikerna och andra myndigheter. Även 
Hyresgästföreningen och media är intressenter som påverkar bolaget (Se bild 1 nedan). 
Investerarna såsom aktieägarna, pensionsbolag och banker kräver primärt en stabil och god 
avkastning på deras investeringar av bolaget, och i utbyte får Fastighets AB Balder kapital. VD 
och ledningen är ytterst ansvariga för bolagets ekonomiska resultat, och att affärerna görs på 
ett etiskt korrekt sätt. För att bolaget ska fortsätta växa är de beroende av en långsiktig 
ekonomisk stabilitet och lönsamhet. En annan viktig intressentgrupp är hyresgäster där deras 
primära behov är att se till sitt boende, och Fastighets AB Balder har då som mål att 
tillhandahålla god service, underhålla lägenheterna och tillgodose en bra livskvalité eller 
affärsnytta. Intressentgruppen anställda som också är en viktig intressent, har bolaget gjort 
omfattande arbeten genom att utveckla en ny mall för medarbetarsamtal. De anställda ska känna 
att de arbetar i en god och trygg arbetsmiljö, och även att bolaget satsar på jämlikhet och 
mångfald där alla är lika mycket värda.  
 
För Fastighets AB Balder är det viktigt att ta ansvar för mer än bara de byggnader bolaget äger 
och detta görs genom att skapa trygghet och trivsel i de områden där fastigheterna är belägna. 
För kommun och politiker är frågor som berör boende, sysselsättning, hållbarhet och 
områdesutveckling en stor del som påverkar Fastighets AB Balder menar Dabrowski. 
Hållbarhet är något som är integrerat i bolagets dagliga arbete och olika opinionsgrupper har 
en påverkan men deras sakfrågor som intresserar dem kan skilja sig. Ett exempel är att 
Fastighets AB Balder arbetar aktivt för miljön genom att försöka minimera användning av 
energi, vatten, kemikalier och minska utsläppen på olika transporter. Även intressentgruppen 
leverantörer är en viktig del i bolaget och dess arbete för hållbarhet. De har exempelvis 
nolltolerans mot korruption och mutor, eftersom de strävar efter goda och etiska relationer med 
omvärlden och andra aktörer för att tillsammans utveckla stadsdelar och områden. Inget intresse 
står över det andra menar Dabrowski, utan dessa måste harmoniseras med varandra för att skapa 
grunden för ett långsiktigt ägande av deras fastigheter och för dess hyresgäster.   
 

Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion   
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Fastighets AB Balder från bruksvärdesprincipen. 
För att bestämma bruksvärdet anpassas viktiga faktorer efter vad som anses mest attraktivt för 
den specifika lägenheten. Det kan till exempel handla om närheten till kommunikationer eller 
lägenhetens standard. Sådant som även värderas högt av hyresgästen brukar till exempel vara 
badrum, kök och därefter övriga ytor. Även säkerhetsdörrar, fräsch och välbelyst trapphus, 
tvättstuga, hel och trygg källare och en utemiljö med bra belysning och som är inbjudande är 
något som hyresgäster värderar högt. Det är alltså från fall till fall vad som värderas högst, och 
Fastighets AB Balder lyfter alltid fram det som är bäst för att maximera bruksvärdet. Men 
generellt kollar de först på själva lägenheten och dess standard och utformning för att bestämma 
bruksvärdet.  
 
I grova drag har Fastighets AB Balder i de allra flesta fall en förhandlingsordning med 
Hyresgästföreningen och bedriver kollektiva förhandlingar med dem. Hyresgästerna har genom 
sitt hyresavtal en förhandlingsklausul som gör att de överlåter förhandlingarna till 
Hyresgästföreningen. Det är så Fastighets AB Balder i förekommande fall förhandlar både 
löpande och årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen. Dabrowski menar att fördelen med 
det är att Fastighets AB Balder kan förhandla ett stort antal lägenheter på samma gång, än vid 
enskilda förhandlingar. Vid den årliga förhandlingen påkallar bolaget en hyreshöjning för 
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respektive fastighet tre månader innan hyreshöjningen till Hyresgästföreningen. Efter det 
förhandlar parterna och lämnar olika bud där Fastighets AB Balder argumenterar för sitt bud 
och därefter kommer parterna fram till en överenskommelse, och en 
förhandlingsöverenskommelse skrivs tillsammans med Hyresgästföreningen. Sedan lägger 
Fastighets AB Balder in den nya överenskommelsen i sitt datasystem och meddelar 
hyresgästerna resultatet av förhandlingen.  
 
Vid hyressättning av nyproduktion används i de allra flesta fall presumtionshyra och det är den 
hyra som Fastighets AB Balder väljer i första hand, men de har även ett antal egensatta hyror. 
De egensatta hyrorna blev resultatet av att parterna inte kunde komma överens i förhandlingen 
om presumtionshyra. De kom inte överens kring vad Fastighets AB Balder ansåg var skälig 
avkastning och risk för att bygga, och de ville inte bygga till en lägre avkastning än vad de 
ansåg var skäligt. Fördelen med att presumtionshyra inte kan prövas på 15 år, är för att de kan 
räkna på en investering och se när de få tillbaka pengarna menar Dabrowski. Vid 
presumtionshyra blir hyrorna väsentligt högre och fördelen med det är Fastighets AB Balder 
kan vara helt transparent med hela byggkostnaden och drift- och underhåll samt avkastning.  

 
Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
Fastighets AB Balder har ansökt om statligt investeringsstöd via Boverket för ett projekt, men 
stödet lades ned innan deras ansökan blev beviljad. Men den nya regeringen har framfört att de 
önskar återinföra investeringsstödet igen, så Dabrowski ser hoppfullt på frågan. Dabrowski 
anser att det är en mycket bra lösning att kunna bygga nytt med rimliga hyror utan att det 
påverkar avkastningen negativt, eftersom det ger en möjlighet att skapa bostäder i ett annat 
segment än de som byggs utan subventioner. Det ger Fastighets AB Balder möjlighet att 
attrahera ytterligare en målgrupp som kanske inte har råd med den andra nyproduktionen, men 
som ändå söker en nybyggd lägenhet.  
 
Fastighets AB Balder anser att det är lönsamt att bygga nya hyresrätter i dagens läge, så länge 
det är lönsamt för bolaget.  
 
 
 
 
 
 
 
Dabrowski anser att det befintliga hyressättningssystemet generellt fungerar men att fri 
hyressättning är att föredra. Exempelvis ett system likt det som finns i Helsingfors där de har 
en ren marknadshyra, vilket medför högre hyror men marknaden är i balans.  
 
 
 
 
 
 
Där är konsumentmakten helt annorlunda än här.  Målet med diskussionerna kring 
marknadshyra är att det ska bli som i Helsingfors där de har väsentligt högre hyror än vi i 
Sverige, men där det är en superhög standard på allt för att marknaden är i fullständig balans. 
Målet är inte att blåsa människor med undermåliga lägenheter med jättehöga hyror. Men om 

Det finns skillnader mellan kommunala bostadsaktiebolag och 
privata fastighetsbolag avseende hyresnivåer samt vinstöverskott. 
Generellt sett har de privata fastighetsbolagen en högre hyresnivå än 
vad de kommunala bostadsaktiebolagen har, vilket upplevs av 
Hyresgästföreningen som har hand om alla hyror.  

Alla fastighetsbolag ligger på ungefär samma hyresnivå i hela 
Helsingfors, men om hyresvärden inte sköter underhållet så flyttar 
hyresgästen eftersom de betalar samma hyra någon annanstans där 
underhållet sköts bättre.  
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det skulle införas riktig marknadshyra så skulle storstadsområdena bli dyrare medan 
ytterområdena skulle bli billigare. Fastighets AB Balder hade velat ha marknadshyra och de vill 
ha en marknad i balans. De vill också ha välmående fastigheter samt glada, nöjda och trygga 
hyresgäster. 
 

4.2.2 Stena Fastigheter AB 
Intervjun har genomfört med Per Limdal som är fastighetschef på Stena Fastigheter Göteborg 
AB. Limdal har arbetat som fastighetschef sedan år 2005. Som fastighetschef omfattar 
arbetsuppgifterna förvaltning, bostadsuthyrare, personalansvar, budgetansvar, och 
arbetsmiljöansvar. Limdal sitter även med i ledningsgruppen i Göteborg.  
 
Stena Fastigheter AB är ett familjeföretag som grundades år 1980 och är ett av Sveriges största 
privata fastighetsbolag. Stena AB är en internationell koncern och har fem huvudområden: 
Färjelinjer, Offshore drilling, Shipping, Fastigheter och Nya affärer och finans. Stena AB har 
tre kärnvärderingar som är grunden för det dagliga arbetet i koncernen och det är omsorg 
(”Care”), innovation och prestanda. Stena Fastigheter AB satsar på att skapa trygga och 
trivsamma stadsdelar och satsar på framtiden genom att bygga tusentals nya bostäder och 
lokaler, både hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget satsar även på långsiktiga insatser och 
samarbetar med skolor, ideella organisationer och myndigheter. De hyr ut både bostäder och 
lokaler och har ungefär 8 000 hyresrätter i Göteborg. Stena Fastigheter AB:s verksamhet har 
under år 2017 varit mycket lönsam med en hög uthyrningsgrad. Stena-koncernens affärsidé är 
att genom vår kompetens inom framförallt service, handel och fartyg, ska vi tjäna pengar på 
affärsområdena Färjelinjer, Offshore Drilling, Shipping, Fastigheter, Nya Affärer och finans. 
Vi ska skapa nya företag för framtiden. Inom bolaget har Stena Fastigheter AB som ambition 
att bygga 1 000 lägenheter per år, varav 500 stycken ska vara bostadsrätter och 500 stycken ska 
vara hyresrätter. Stena Fastigheter Göteborg AB är med i BoStad2021, vilket innebär att de 
tillsammans med andra aktörer ska byggas 7 000 lägenheter till år 2021. I det projektet har 
Stena Fastigheter Göteborg AB ungefär 1 500 lägenheter.  
 

Stena Fastigheter AB:s intressenter 
Limdal beskriver att de intressenter Stena Fastigheter AB har att ta hänsyn till är: ägare, 
anställda, samhället, hyresgäster, kommunen, Hyresgästföreningen och miljön. Ägarna har 
bestämt att avkastningskravet på det totala kapitalet är 6% för Stena Fastigheter AB. Detta är 
något bolaget måste uppnå vid kalkylerna, och om kravet inte uppfylls och det inte är lönsamt 
att bygga, kan det innebära att projektet inte blir av. Limdal nämner även att det är dyrt att 
bygga just nu och att bolaget försöker bygga väldigt rationellt och effektivt, men det ska inte 
påverka kvalitén på byggnaderna. Det kan ibland vara svårt att få ihop kalkylerna på grund utav 
de höga byggkostnaderna och att se till att avkastningskravet från ägarna uppfylls. Utöver 
avkastningskrav från Stena Fastigheters AB:s ägare på 6%, har Stena-koncernens huvudägare 
viktiga grundvärden som ska uppfyllas vilket är: affärsmannaskap, resultat, innovation, 
kvalitet, engagerade medarbetare och nöjda kunder. En annan viktig intressent är de anställda 
som är grunden till Stena-koncernens framgång, där deras kompetens och engagemang är det 
som driver verksamheten framåt. Inom Stena Fastigheter AB prioriteras exempelvis en god och 
trygg arbetsmiljö, och även andra frågor gällande rättvisa arbetsvillkor där ingen anställd får 
diskrimineras på grund av kön, ålder, etniskt ursprung med mera.  
 
Ytterligare en intressentgrupp som är viktig är samhället eftersom det påverkar Stena 
Fastigheter AB. Ett exempel Limdal tog upp är att ingen vill bo i otrygga och utsatta områden 
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som präglas av gängkrig och våld. Stena Fastigheter AB tillsammans med lokala aktörer tar ett 
stort samhällsansvar där Stena-koncernen aktivt är engagerad för att bidra till fortsatt utveckling 
och hållbara boendemiljöer, där människor trivs och vill stanna länge. Ett stort fokus ligger på 
barn och ungdomar för att skapa en delaktighet i området. Ett viktigt åtagande Stena Fastigheter 
AB har är att de erbjuder sommarjobb till minst 300 ungdomar varje sommar. Andra 
intressenter som påverkar Stena Fastigheter AB är hyresgästerna och övriga affärspartners, där 
de ska känna att de inte blir diskriminerade och rättvist behandlade. Stena Fastigheter AB tar 
även hänsyn till olika slags miljöfrågor kring hållbarhet genom att de inför kontinuerliga 
åtgärder som möjliggör för hyresgästerna att minska energiförbrukningen och avfall. Även att 
alla nybyggnationer ska vara miljöklassade och i Sverige ska bostadsfastigheterna vara 
certifierade enligt Miljöbyggnad nivå Silver.  
 
 
  
 
 
Här måste bolaget bedöma att den hyra som sätts är marknadsmässig i den mening att de kan 
hyra ut till den hyresnivå som sätts utan att få vakanser. Limdal nämner även att Göteborgs Stad 
har en idé om att en viss procent av nybyggda hyresrätter ska ha en hyra om cirka 1 100 kr/m² 
och att Göteborgs Stad har dessa krav i vissa marktilldelningar. Eftersom Stena Fastigheter AB 
är ett aktiebolag måste de likt alla affärsdrivande företag gå runt ekonomiskt. De kan inte alltid 
tillgodose behovet av att bygga både billiga och dyra hyresrätter vid nyproduktion, med tanke 
på de dyra byggkostnaderna som råder idag vid nyproduktion. 
 
 
Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Stena Fastigheter AB från bruksvärdesprincipen 
tillsammans med hjälpmedlet BoDok som är ett kvalitétshyressystem, framtaget av 
organisationen Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Där värderas läget till 40%, själva 
fastigheten till 40% och förvaltning till 20%. En besiktning av fastigheterna görs, en så kallad 
BoDok besiktning, där olika faktorer värderas såsom läge, förvaltning, kvalitet och standard. 
Det finns en tabell som Stena Fastigheter Göteborg AB kan utgå efter där de kan se att en 
lägenhet med en viss storlek är värd ett antal relativa hyresenheter. Då förhandlar Stena 
Fastigheter AB med Hyresgästföreningen bara om vad den relativa hyresenheten är värd och 
hur mycket de kan få betalt för lägenheten. Vid hyresförhandling i Göteborg diskuterades det 
alltid om vad en lägenhet är värd och vad bolagen får betalt för den relativa hyresenheten.  
 
Stena Fastigheter AB har årliga förhandlingar med Hyresgästföreningen men även löpande 
förhandlingar vid standardhöjande åtgärder. Vid exempelvis badrumsrenoveringar vänder sig 
Stena Fastigheter AB till Hyresgästföreningen för standardhöjande åtgärder och då förhandlar 
parterna om hur mycket hyran ska höjas. Då jämförs likvärdiga lägenheter med varandra där 
motsvarande åtgärd redan har gjorts för att se vad dem har för hyra. Då är lagstiftningen så att 
Stena Fastigheter AB kan använda de högsta hyrorna de hittar och det är den hyran som ska 
vara vägledande, samtidigt som Hyresgästföreningen hittar de lägsta hyrorna. Vid 
förhandlingarna är det organisationen Fastighetsägarna som hjälper Stena Fastigheter AB att 
förhandla. Om det handlar om mindre ändringar i en lägenhet så finns det en framförhandlad 
lista som kallas för förenklad hantering som parterna är överens om, det vill säga 
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och de privata fastighetsbolagen såsom Stena 
Fastigheter AB. Detta är någon som används av hela Göteborgs första regionen (GFR) som 
Fastighetsägarna heter i Göteborg. Alla fastighetsägare använder sig av detta för att det ska vara 

Vid prissättning av hyresrätter är det framförallt ägarna som styr 
vilken hyra Stena Fastigheter AB behöver för att kunna genomföra 
exempelvis nyproduktion. 
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mer rationellt för alla parter vid mindre, rutinmässiga standardhöjningar. Om hyresgästen 
godkänner kan hyran höjas utifrån det som står i förenklad hantering, när det gäller små 
hyreshöjningar.  
 
Vid hyressättning av nyproduktion används presumtionshyra. Vilket medför att hyrorna blir 
högre än vid förhandlade hyror, då de bygger på produktionskostnader och inte den 
bruksvärdeshyra som Hyresgästföreningen bedömer vara den högsta tänkbara. En förhandlad 
hyra kan användas som jämförelsehyra och det kan inte en presumtionshyra, vilket påverkar 
nivåerna. I de fall där parterna inte kommer överens om presumtionshyra kan Stena Fastigheter 
AB sätta egensatta hyror. Detta har nu uppstått för första gången för Stena Fastigheter AB, och 
då sätter dem en inflyttningshyra som hyresgästerna får godkänna. När det har gått sex månader 
så kan dock hyresgästen gå till Hyresnämnden och få hyran prövad. Hyresnämnden kan då sätta 
en hyra som är lägre än den Stena Fastigheter AB satt, den kan också samtidigt bli högre än vad 
en förhandlad hyra skulle ha unnat bli. När Hyresnämnden har satt en hyra så är det den som 
gäller. Stena Fastigheter AB har ett avkastningskrav på 6% på totalt kapital och med 
presumtionshyra täcks precis avkastningskravet, men att det inte bidrar till ett vinstöverskott. 
Kalkylen ser ut på ett sådant sätt att de lägger in entreprenadkostnader, avskrivning och 
räntekostnader och tillsammans blir det avkastningskravet på 6%. Vid nyproduktion finns stora 
kostnader såsom markkostnader och även kostnader som bolaget inte kan göra något åt 
inkluderas i kalkylerna, som till exempel moms på 25%. Det är dyrt att bygga nytt och genom 
att byta ut vissa material mot andra som exempelvis att byta ut parkett mot plastmatta, medför 
inte det någon större skillnad i slutändan.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
Stena Fastigheter AB har inte nyttjat något investeringsstöd eftersom de var behäftade med krav 
på maxhyra, vilket gjorde att det blev en sämre kalkyl för dem totalt. Istället för stöd till 
nyproduktion, som inte gynnar dem, så hade Limdal hellre sett att hyresgästen hade kunnat 
välja och få exempelvis bostadsbidrag istället. Limdal anser att det är lönsamt att bygga 
hyresrätter just nu, med hjälp av presumtionshyra. Stena Fastigheter AB kommer fortsätta 
bygga nytt så länge det ger ekonomisk lönsamhet.  
 
 
 
 
 
 
Stena Fastigheter AB har som tidigare nämnt 6% i avkastningskrav medan de kommunala 
bostadsaktiebolagen har lägre avkastningskrav på 4,5% till exempel. Limdal säger att de 
kommunala bostadsaktiebolagen gör många bra saker men att de inte tar betalt så mycket som 
de borde göra vid exempelvis ombyggnad av sina hyresrätter. Stena Fastigheter AB märker inte 
någon konkurrens mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag på grund 
av dagens bostadshyresmarknad.  
 

4.2.3 Wallenstam AB 
Intervjun har genomförts med Marina Fritsche som är regionchef sedan två år tillbaka på 
Wallenstam AB i Göteborg. Fritsche har även haft flera olika roller i bolaget och arbetat på 
Wallenstam AB sedan år 2005. Arbetsuppgifterna omfattar att Fritsche ansvarar för hela 
verksamhetsdelen i region Göteborg, där Göteborgs kommun och kranskommuner ingår.  

Det som skiljer kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsägare åt är avkastningskrav och att kommunala 
bostadsaktiebolag har lägre hyreshöjningar än de privata 
fastighetsbolagen.  
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Wallenstam AB är en av Sveriges och Göteborgs största privata fastighetsbolag. 
Fastighetsbolaget grundades år 1944 och erbjuder idag boende och lokaler i Göteborg, 
Stockholm och Uppsala. I Göteborgsregionen äger Wallenstam AB cirka 4 000 lägenheter och 
cirka 1 000 kommersiella kunder. Wallenstam AB är både en byggaktör och ett förvaltande 
fastighetsbolag, och de bygger helst hyresrätter då de anser att det är en boendeform som behövs 
i det svenska samhället. Bolaget står för ett långsiktigt värdeskapande och arbetar löpande med 
att anpassa och utveckla det befintliga beståndet, men investerar just nu mycket i nyproduktion. 
De planerar att framtida investeringar i nyproduktion kommer uppgå till cirka 3 miljarder 
kronor per år, och de har även som mål i deras nya affärsmodell att årligen producera 600 nya 
bostäder i Göteborgsregionen. Wallenstam AB:s vision är att Wallenstam AB ska vara 
människors och företags självklara val för boende och lokaler och affärsidén är att Vi utvecklar 
och förvaltar människors boende och arbetsplatser med hög service och långsiktig hållbarhet 
i utvalda storstadsregioner. Wallenstam AB har som mål i deras nya femåriga affärsplan att 
uppnå en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie. Substansvärdesökningen kan skapas 
genom exempelvis en framgångsrik uthyrning, effektiv förvaltning, värdeskapande 
investeringar och kostnadseffektiv nyproduktion. 
 

Wallenstam AB:s intressenter 
De intressenter Wallenstam AB har att ta hänsyn till är: aktieägare, hyresgäster, anställda, 
allmänheten, konkurrenter, politiker och tjänstemän inom kommuner. Wallenstam AB:s största 
intressent är aktieägarna och det är dem som bestämmer avkastningskravet som ska uppfyllas 
om en investering ska gå igenom eller inte. Wallenstam AB är ett börsnoterat bolag vilket 
innebär att de måste vara lönsamma och affärsmässiga. Aktieägarna vill att bolaget ska vara 
lönsamma och klara deras uppsatta mål, vilket påverkar aktien positivt. Wallenstam AB vill 
skapa värde för deras aktieägare och det gör dem genom att en stabil och trygg investering, 
aktiekursutveckling, aktieutdelning och värdetillväxt. Fritsche nämner att Wallenstam AB 
jobbar med att skruva och kolla på kostnaderna, men intäkts- och kostnadssidan är båda två 
viktiga. De gör allt de kan för att hitta en bra produkt och med en kostnadseffektiv byggnation, 
men de investerar inte om de inte får en tillräcklig avkastning. I deras femåriga affärsplan är 
deras finansiella mål att uppnå en substansvärdesökning, och för att uppnå detta mål kommer 
Wallenstam AB exempelvis att arbeta med en effektiv förvaltning och lönsam nyproduktion. 
Ytterligare en viktig intressent som Wallenstam AB vill ge värde för är hyresgästerna. De 
erbjuder funktionella och kvalitativa hem, boende fritt från ekonomisk risk och god service. 
Det är viktigt att hyresgästerna trivs och är nöjda med sin bostad, där Wallenstam AB lyssnar 
på hyresgästernas önskemål och synpunkter. Ett exempel är nya lekredskap på lekplatser och 
bättre leverantörskontrakt för bättre trapphusstädning. Attraktiva fastigheter med en god 
förvaltning resulterar till nöjda hyresgäster, stabil uthyrningsgrad och hyresintäkter vilket i sin 
tur gynnar hela bolaget.  
 
Ytterligare en intressentgrupp som är viktig är de anställda eftersom engagerade medarbetare 
med rätt kompetens på rätt plats är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt bolag. En av 
Wallenstam AB ledstjärnor är att genom vår goda företagskultur vara en attraktiv arbetsgivare 
och årligen förbättra vårt engagemangsindex. Andra intressenter såsom allmänheten är något 
Wallenstam AB också fokuserar på, där de arbetar för att motverka utanförskap och skapa 
stadsdelar där alla kan känna sig inkluderade och trygga. Några exempel är att de stödjer 
aktiviteter för ungdomar och särskilt utsatta grupper, skapa mötesplatser och upplåta lokaler till 
föreningar. Miljö är också en viktig intressent för Wallenstam AB där en av ledstjärnorna är att 
vi ska årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, 
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transporter och resurser. De ska fokusera på mer förnybar energi där de strävar efter att kunna 
ersätta fjärrvärmen med förnybar energi från Wallenstam AB:s egna vindkraftverk. Även andra 
åtgärder såsom lösningar för källsortering, tillgång till bilpool och cykelfrämjande insatser är 
något bolaget satsar på. Wallenstam AB har valt att certifiera deras byggnader när det finns 
krav från exempelvis intressentgrupperna kommunen eller kunderna, där bolaget försöker 
sträva efter att uppnå minst Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion.  
 
 
 
 
 
 
Även Fastighetsägarna som representerar Wallenstam AB vid förhandling och 
Hyresgästföreningen är intressenter som påverkar hyran. Alla intressenter som påverkar 
Wallenstam AB är viktiga och det sker olika prioriteringar beroende på vad saken gäller. Det 
som är bra för hyresgästerna det vill säga nöjda kunder gynnar inte bara hyresgästerna, utan det 
som är bra för dem är oftast också bra för aktieägarna. Eftersom Wallenstam AB är ett 
börsnoterat aktiebolag prioriteras aktieägarnas intresse då de måste gå runt ekonomiskt, där 
lönsamhet ligger till grunden för deras investeringar. Ibland kan det vara affärsmässigt att göra 
projekt som inte visar vinst i det enskilda projektet. Ett exempel Fritsche tog upp kan vara vid 
nyproduktion vid större områden där Wallenstam AB ska bygga flera lägenhetshus. I projektet 
måste de bygga parkeringsdäck som inte är lönsamt, men själva hyresrätterna är lönsamma så 
ur ett helhetsperspektiv blir projektet lönsamt.  
 

Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 
Vid hyressättning av befintligt bestånd använder Wallenstam AB bruksvärdesprincipen, och 
Fastighetsägarna som representerar Wallenstam AB förhandlar med Hyresgästföreningen. 
Wallenstam AB har både årliga och löpande förhandlingar med Hyresgästföreningen där 
bruksvärdesprincipen används. Det sker löpande förhandlingarna när det har skett en 
standardhöjande åtgärd i fastigheten exempelvis renovering av badrum eller kök. Då vill 
Wallenstam AB brukvärdespröva den nya hyran vilket görs tillsammans med Fastighetsägarna 
och Hyresgästföreningen. Vid en standardhöjande åtgärd vet Wallenstam AB ungefär vad hyran 
kommer att ligga på eftersom det har gjorts väldigt många gånger, så de kan jämföra med 
tidigare projekt. Wallenstam AB börjar med att först beräkna kalkyler och kollar på vad som 
behövs investeras i fastigheten och vad de tror hyran ungefär kommer att ligga på. När bolaget 
vill förhandla om hyran måste de därefter ta kontakt med Fastighetsägarna som påkallar en 
förhandling med Hyresgästföreningen och kommer överens om en ny hyra. 
 
Alla faktorer som värderas vid bestämmandet av bruksvärdesprincipen vägs in och i Göteborg 
finns det ett system som kallas kvalitétshyra. Systemet är en del av bruksvärdesprincipen där 
Fastighetsägarna i Göteborg tillsammans med Hyresgästföreningen har kommit överens om tre 
parametrar som är viktiga vid hyressättning: Läget, service och standard. Utöver 
kvalitéshyrasystemet finns det även en så kallad ”styckelista” som Fritsche kallar det, vilket är 
en färdigförhandlad lista om vad saker och ting är värda vid standardhöjande åtgärder. Ett 
exempel är att om en lägenhet som inte har en diskmaskin nu får en, så är denna åtgärd värd ett 
visst antal kronor vilket Wallenstam AB kan höja hyran med dessa kronor. En faktor som borde 
spela en större roll vid prissättning av hyresrätter tycker Fritsche är läget. Göteborg har generellt 
små skillnader på läget där det är billigt att bo i de mest attraktiva områdena, men för dyrt att 
bo i de mindre attraktiva områdena. Wallenstam AB upplever att de har flest sökande på de 

Vid prissättning av hyresrätter är det framförallt politikerna som styr hyran, 
eftersom prissättningen styrs av lagstiftning. Politiska beslut kan ändras på 
riksnivå vilket kan påverka hyran, men kommunernas politiker kan även påverka 
hyran genom exempelvis sätta hyrestak i markanvisningar.  
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lägenheter som ligger i de mest centrala och attraktiva områdena, och detta borde då spegla mer 
i hyran än vad systemet tillåter idag.  
 
Vid hyressättning av nyproduktion använder Wallenstam AB sig utav presumtionshyra och 
fördelen är att den är förhandlad med en högre hyresnivå än vad bruksvärdesprincipen tillåter. 
Ytterligare fördelar med presumtionshyra är att hyran inte kan bruksvärdesprövas och att 
bolaget vet vad de kommer ha för hyra under en längre period. När 15-årsperioden för 
presumtionshyra har löpt ut är tanken att hyresnivån för presumtion och bruksvärdesprincipen 
ska möta varandra. Eftersom tidsperioden inte har löpt ut ännu, så vet inte Wallenstam AB hur 
det kommer att se ut i framtiden. Att hyrorna blir i stort sett högre än vad bruksvärdesprincipen 
tillåter, bidrar till att Wallenstam AB får ihop sina kalkyler. Vid nyproduktion tittar de på 
avkastningen och investerar endast om det är lönsamt, och Wallenstam AB jobbar med att 
försöka skruva och kolla både på intäkterna och kostnaderna. Det gör att de kan hitta en bra 
produkt och effektiviteten med det de bygger och få en hyra som fungerar för alla parter, och 
Fritsche menar att det handlar om att hela tiden få ihop allt. Att försöka hålla nere på 
kostnaderna, tillräckligt med bra intäkt utan att få sämre kvalité på fastigheterna.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
Wallenstam AB använder sig inte av några statliga subventioner i dagsläget, men Fritsche 
berättar att det finns statliga subventioner som ger ett visst investeringsbidrag om man har en 
maxhyra på 1 400 kronor per kvadratmeter. Det gäller ofta i smålägenheter. Det är något som 
Wallenstam AB och flera andra aktörer i branschen har räknat på, men som inte fungerar i 
storstadsregioner. På mindre orter går det att få ihop på ett annat sätt än i exempelvis Göteborg, 
men det är inget som Wallenstam AB använder sig av. Det är för att bidraget är för litet för att 
matcha hyressänkningen. Wallenstam AB tycker att det är lönsamt att bygga i dagens läge, men 
det gäller dock att byggkostnaderna inte ska dra iväg för mycket eftersom hyrorna inte ökar i 
samma utsträckning. Konjunkturen kan till exempel påverka att hyran går ner. De hade andra 
faktorer såsom räntor, finansiering och subventioner för att stimulera nybyggnation. Det har 
gjorts ett antal försök att stimulera nybyggnation och byggandet, eftersom det inte byggs av sig 
själv. Det handlar hela tiden om att få ihop kalkylerna, hålla nere kostnaderna och ta tillräckligt 
bra intäkt utan att få sämre kvalité. Vid nybyggnation är presumtionshyra en del till att allt 
fungerar.  
 
Fritsche tycker att den stora skillnaden mellan kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag är att de kommunala bostadsaktiebolagen har ett annat uppdrag än vad de 
privata fastighetsbolagen har, då de ska vara både affärsmässiga och allmännyttiga. Men rent 
generellt när det gäller vad Wallenstam AB gör med befintligt bestånd och nyproduktion är det 
ganska likt de kommunala bostadsaktiebolagen. Även att de kommunala bostadsaktiebolagen 
är politiskt styrda är en skillnad från de privata fastighetsbolagen. Fritsche anser att de 
kommunala bostadsaktiebolagen och de privata fastighetsbolagen konkurrerar på olika villkor, 
där exempelvis Framtidenkoncernen har fått förtur till fler markanvisningar för att bygga 
bostäder. Det beror på att styrelsen i Framtidenkoncernen har bestämt att de kommunala 
bostadsaktiebolagen ska bygga ett visst antal lägenheter per år, och det kan dem inte göra om 
de inte får mark att bygga på. I övrigt har bolagen samma regleringar och lagar att förhålla sig 
till, eftersom de kommunala bostadsaktiebolagen också ska förhålla sig till att vara lönsamma.  
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4.2.4 Fastighetsbolag X 
Intervjun har genomförts med ett fastighetsbolag som har valt att vara helt anonymt. 
Respondentens arbetsuppgifter på bolaget omfattar bland annat hyressättningsansvar.  
 
Fastighetsbolag X är ett mindre bolag som är verksamma i Göteborg. Bolagets mål och vision 
är att vara en långsiktig hyresvärd med hög kvalité, tryggt boende och med bra förvaltning. 
Hyresgästerna ska trivas och vilja ha en långsiktig relation med Fastighetsbolag X. Bolaget 
satsar på det befintliga beståndet och äger samt förvaltar både bostäder och lokaler.  
 

Fastighetsbolag X intressenter 
De interna intressenter Fastighetsbolag X har att ta hänsyn till är: ägarna och styrelsen, 
hyresgäster och anställda. Ägarna och styrelsen påverkar bolaget vid olika beslut, men de har 
inga specifika avkastningskrav vid investering. De påverkar inte det dagliga arbetet utan om 
Fastighetsbolag X ska göra en större investering eller åtgärder kan ägarna och styrelsen vara 
med och tycka till. En annan viktig intressentgrupp bolaget har att ta hänsyn till är 
hyresgästerna, eftersom Fastighetsbolag X vill att de ska både trivas och vilja bo i fastigheten. 
Bolaget satsar på en långsiktig förvaltning och har ständigt olika utvecklings- och 
kvalitetsarbeten med hyresgästerna, och enligt dessa undersökningar hos bland annat 
Hyresgästföreningen rankas Fastighetsbolag X som ett av de bästa bolagen vid kundnöjdhet. 
De anställda är också en viktig intressent, där bolaget ser till att de anställda ska trivas på jobbet 
med en god och trygg arbetsmiljö. Fastighetsbolag X är en liten organisation och vid olika 
internmöten har de anställda något att tycka till om, då korta och snabba beslutsvägar gynnar 
bolaget samt alla dess intressenter. Alla anställda har även olika ansvarsområden där de har allt 
att säga till om i deras område och uppdrag till exempel förvaltaren har hand om all drift, 
underhåll och reparationer.  
 
Fastighetsbolag X har även externa intressenter som påverkar bolaget vilket är: kommunen, 
politikerna och miljön. Respondenten beskriver att de är styrda av politiska beslut med regler 
och förordningar. Fastighetsbolag X tar ett stort socialt engagemang och engagerar sig för dem 
som inte har något hem för att skapa ett varmare och tryggare Göteborg. Bolaget har själva 
bestämt och valt de olika organisationerna de samarbetar med, där en av de organisationerna 
vill hjälpa människor till bättre arbetsvillkor både i Sverige och andra länder. Fastighetsbolag 
X tillsammans med andra fastighetsägare, samhället och kommunen har startat upp en 
samverkansförening runt ett område i Göteborg. Samverkansföreningen ska öka tryggheten och 
trivseln mellan fastigheterna och alla som vistas runt det området.  
 
Vid prissättning av hyresrätter kan ägarna och de anställda påverka i viss mån. Det kan vara vid 
vakanta lägenheter där de kan bestämma vissa åtgärder som ska göras i lägenheten och 
eventuellt sedan omförhandla hyran med Hyresgästföreningen. Även vid årsförhandlingen med 
Hyresgästföreningen eller standardhöjande åtgärder kan ägarna och de anställda påverka 
prissättningen genom vald förhandlingspart.  
 
 
 
 
Fastighetsbolag X försöker ha en bra avvägning mellan olika intressenters beslut och hur de ska 
prioritera intressenternas önskningar. Eftersom de är ett aktiebolag ska bolaget bedrivas enligt 
affärsmässiga principer och kunna gå runt, vilket är en prioriterad del menar respondenten. 

Även intressentgruppen hyresgäster kan själva påverka hyran 
genom att välja olika standardhöjande åtgärder i lägenheten.  



 41 

Även hyresgästernas behov prioriteras där de exempelvis kan sätta ut grillplättar eller sätta ut 
blommor för att öka hyresgästernas trivsel, för utan hyresgäster hade inte bolaget funnits.  
 

Hyressättning vid befintligt bestånd 
Vid hyressättning av befintligt bestånd utgår Fastighetsbolag X från bruksvärdesprincipen och 
av BoDok, dock oklart i vilken utsträckning säger respondenten.  Läget är en fast parameter 
som spelar roll, det vill säga hur centralt lägenheten ligger. De förhandlar hyran för de befintliga 
hyresgästerna genom färdigförhandlad hyra, som årsförhandlas med Hyresgästföreningen. 
Årsjusteringen kan Fastighetsbolag X påverka på vissa sätt, genom exempelvis en god 
förvaltning. Det ska löna sig att ha en god förvaltning, men under de senaste 10 åren har det 
inte lönat sig eftersom Hyresgästföreningen inte belönar en god förvaltning. Inför en 
förhandling skickar bolaget med ett dokument till deras förhandlare, organisationen 
Fastighetsägarna. Dokumentet innehåller vad Fastighetsbolag X har åstadkommit under årets 
gång och vad de har för planer inför nästkommande år. Det kan innehålla exempelvis vara hur 
dem hanterar felanmälningar, bostadsköer, och tillgänglighet. Fastighetsägarna kan alltså 
använda dessa dokument som stöd vid förhandlingar. När förhandlingarna är klara mellan 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen får Fastighetsbolag X en färdig procentsats.  
 
Allt som är utanför den förenklade hanteringen av standardhöjande åtgärder som exempelvis 
renovering av badrum, måste förhandlas med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. 
Under året kan det också ske förhandlingar, så kallade löpande förhandlingar. Då beskriver 
Fastighetsbolag X vad som ska ändras och därefter diskuterar Fastighetsägarna tillsammans 
med Hyresgästföreningen fram ett helheltspris för den nya hyresgästen. Under dessa 
förhandlingar kan Fastighetsbolag X påverka lite grann men inte så mycket. Bolaget kan 
påverka hyresgästernas hyra under årets gång genom att höja standarden genom att till exempel 
sätta in en ny diskmaskin eller tvättmaskin. Vissa standardhöjande åtgärder är 
färdigförhandlade och då fyller dem i en lista på vad som ska tillsättas i lägenheten och hur 
mycket i ökning det blir i månaden, som hyresgästerna sedan skriver under. Listan skickas till 
förhandlarna som skriver under och skickar tillbaka det. Fastighetsbolag X erbjuder 
standardhöjning när något går sönder som till exempel en induktionshäll. Har hyresgästen en 
väl fungerande glaskeramikhäll, ska hyresgästen använda den tills den går sönder. De byter 
alltså när livslängden för produkterna är slut, och vid behov. Det vanligaste 
standardhöjningarna är diskmaskin och varmluftsugn. Fastighetsbolag X besiktigar varje 
lägenhet inför omflyttningar, och de gör då en bedömning om lägenhetens skick kommer hålla 
eller om något behöver bytas ut. Denna typ av renovering görs innan en ny hyresgäst flyttar in. 
Bolaget upplever att de flesta hyresgäster idag vill ha en högre standard.  
 

Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
Fastighetsbolag X använder sig av statliga subventioner i form av ljudbidrag vid fönsterbyten. 
Då måste de bevisa hur mycket ljud de nya fönsterna kan ta bort jämfört med de gamla 
fönsterna. Det finns även andra statliga bidrag som de kan söka, exempelvis energiförbrukning. 
Det finns för att peppa hyresvärdar att tänka hållbart och ur olika miljöaspekter. De har inte 
statliga subventioner för nyproduktion eftersom de inte bygger nya hyresrätter utan använder 
statliga subventioner till det befintliga beståndet. Fastighetsbolag X anser att det är tråkigt att 
man “måste” bygga bostadsrätter i en fastighet för att få ihop kalkylerna eftersom de själva vill 
bygga nya hyresrätter. De tycker att det inte borde vara så eftersom det är hög efterfrågan på 
hyresrätter och att det därför behövs byggas mer. De har en plan att bygga på egen mark för att 
få ner kostnaderna så att de kan bygga fler hyresrätter, men det är något som de måste räkna på 
för att se om det går ihop i kalkylerna och om de blir lönsamt att bygga. Det är de hyresintäkter 
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som sätts i fastigheten som ska bekosta nybyggnationen.  Idag satsar Fastighetsbolag X på sitt 
befintliga bestånd på grund av att det är så dyrt att bygga nytt.  
 
Fastighetsbolag X upplever att de kommunala bostadsaktiebolagen har förtur för att få 
markanvisningar, och att de privata fastighetsbolagen inte har lika stor chans till 
markanvisningarna vilket de anser är orättvist. Det är också här som fastighetsbolag X kan 
känna en viss konkurrens mellan dem och de kommunala bostadsaktiebolagen. Fastighetsbolag 
X upplever även att Hyresgästföreningen anser att de kommunala bostadsaktiebolagen är bättre 
än de privata fastighetsbolagen. När de kommunala bostadsaktiebolagen har fått sin 
hyresökning har de fått 2,4% i snitt, medan de privata fastighetsbolagen får mindre. De anser 
att Hyresgästföreningen inte vill ge de privata fastighetsbolagen lika mycket i hyreshöjning, för 
att de privata fastighetsbolagen ”har sämre kvalité på förvaltning” enligt Hyresgästföreningen, 
menar Fastighetsbolag X. Det finns hyresvärdar som inte sköter sig, men Fastighetsbolag X 
upplever att många privata fastighetsbolag har minst lika bra förvaltning om inte bättre än de 
kommunala bostadsaktiebolagen.  
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5. Analys 

5.1 De kommunala bostadsaktiebolagen och de privata 
fastighetsbolagens intressenter 

5.1.1 Fastighetsbolagens intressenter och deras roller 
Både de kommunala bostadsaktiebolagen och privata fastighetsbolagen har liknande 
intressentgrupper som påverkar bolaget vilka är: ägare och styrelsen, hyresgäster, anställda, 
Hyresgästföreningen, leverantörer, allmänheten och kommunen. Den insamlade empirin 
överensstämmer med teorin där fastighetsbolagens olika intressentgrupper enligt Bruzelius & 
Skärvad (2011) är detsamma som respondenterna nämnde. Något att uppmärksamma är att 
ingen respondent nämnde själva fastighetsbolaget som en intressent, vilket Bruzelius & 
Skärvad (2011) beskriver att fastighetsbolaget och dess företagsledning är en intressent där de 
har ett ansvar att balansera de andra intressenterna. En av den viktigaste intressentgruppen för 
samtliga bolag är ägare och styrelsen, där det finns likheter och skillnader mellan de kommunala 
bostadsaktiebolagen och privata fastighetsbolagen. En likhet är att samtliga bolag har 
avkastningskrav från ägarna men att procentsatsen skiljer sig åt. Respondenten på 
Bostadsbolaget nämner att de är ett helägt dotterbolag där avkastningskravet bestäms av 
Framtidenkoncernen där politikerna har beslutat att avkastningskravet ligger på 5%, medan 
Stena Fastigheter AB: avkastningskrav ligger på 6%. 
 
En skillnad är att de kommunala bostadsaktiebolagen som har intervjuats ingår i 
Framtidenkoncernen med en politisk tillsatt styrelse, medan ägarna och styrelsen för de privata 
fastighetsbolagen är aktieägare. Att ägarna och styrelsen är politisk tillsatt av Göteborgs 
kommunfullmäktige innebär att den politiska oppositionen kan styra bostadsfrågan, men även 
ägardirektiv från Göteborgs Stad styr de kommunala bostadsaktiebolagen. Istället på den 
privata sidan är exempelvis Wallenstam AB ett börsnoterat bolag vilket innebär att de måste 
vara affärsmässiga, där aktieägarna vill att bolaget ska vara lönsamma och klara de uppsatta 
målen som i sin tur påverkar aktien positivt. Friedman (1970) ansåg att företagets primära 
ansvar var att bry sig om aktieägarna och att företaget fokuserar på att maximera vinsterna, 
vilket stämmer överens med de privata fastighetsbolagen eftersom de privata fastighetsbolagen 
är ett aktiebolag och måste likt alla affärsdrivande företag gå runt ekonomiskt. Ytterligare en 
teori som styrker att ägarna är en viktig intressentgrupp är Buffa et al. (2010), där de beskriver 
att ägarna ställer krav på att kapitalet förvaltas och utvecklas väl, och i utbyte ska de gå med 
vinst med en slags utdelning.     
 
Ytterligare intressentgrupper som samtliga bolag anser är viktiga är hyresgäster och de 
anställda, vilket styrks av Clarkson (1995) teori att både kunderna (hyresgästerna) och de 
anställda är primära intressenter för bolagen. Detta eftersom de är intressenter bolagen inte kan 
överleva utan, vilket även Freeman & Reed (1983) beskriver då de är viktiga för företagets 
överlevnad och framgång. Hos de kommunala bostadsaktiebolagen är alla välkomna, oavsett 
löneinkomst där respondenten på Familjebostäder nämnde att de erbjuder både gamla som 
nyproducerade lägenheter som ska passa alla. Enligt Bruzelius & Skärvad (2011) är 
hyresgästerna den viktigaste intressentgruppen, eftersom om fastighetsbolagen inte har en 
hyresgäst har den viktigaste förutsättningen för företagets verksamhet försvunnit. Även 
Freeman (2010) håller med resonemanget att ett företag ska fokusera på andra intressenter än 
endast aktieägarna för att kunna skapa ett maximalt värde, och samtliga fastighetsbolag har 
både som mål och arbetar med att hyresgästerna ska trivas. Hyresgästernas kan komma med 
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olika synpunkter, och både de kommunala bostadsaktiebolagen och de privata 
fastighetsbolagen har olika hyresgästenkäter och undersökningar. Fastighets AB Balder har 
exempelvis som mål att tillhandahålla god service och underhålla lägenheterna. Även 
Helgegren på Bostads AB Poseidon nämner att även om vakansgraden är låg hos dem så slår 
de sig inte till ro, då de arbetar successivt med att förbättra och ha en hög kvalité på sina 
fastigheter. Empirin visar att de anställda är en viktig intressentgrupp vilket styrks av Johansson 
et al. (2017) resonemang, där de anser att de anställda är en av företagets viktigaste resurser. 
Familjebostäder, Stena Fastigheter AB och Wallenstam AB nämnde att nyckeln till företagets 
framgång är deras anställda. Samtliga bolag arbetar med att de anställda ska ha en god och trygg 
arbetsmiljö, jämställdhet och med en möjlighet till personlig utveckling, vilket stödjer Forslund 
(2013) och Bruzelius & Skärvad (2011) att de anställda bidrar med en god arbetskraft och i 
utbyte vill de ha kompensation i form av lön, god arbetsmiljö och trygghet i arbetet.  
 
De externa intressenterna Hyresgästföreningen, allmänheten, staten och kommunen har även 
en stor påverkan för samtliga bolag. Clarkson (1995) beskriver att även offentliga aktörer 
utanför företaget som har olika rättigheter, mål och ansvar på företaget är en primär intressent 
som bolagen inte kan leva utan. Hyresgästföreningen är en sådan intressentgrupp och som 
påverkar alla bolagen, detta eftersom enligt lag sker förhandlingarna angående prissättning av 
hyresrätter mellan både kommunala bostadsaktiebolagen och privata fastighetsbolagen med 
Hyresgästföreningen. Även allmänheten och kommunen är en viktig intressent då samtliga 
bolag arbetar med hållbarhet, miljöpåverkan och tar ett socialt ansvar. De kommunala 
bostadsaktiebolagen tar ett stort socialt ansvar där exempelvis Helgegren på Bostads AB 
Poseidon beskriver att bolaget bygger fastän projekten inte är lönsamma för att tillgodose 
bostäder och försöka lösa bostadsbristen. Även Dabrowski beskriver att för Fastighets AB 
Balder är det viktigt att ta ansvar för mer än bara de byggnader bolaget äger, utan att de även 
fokusera på att skapa trygghet och trivsel i de områdena fastigheterna är belägna. Något alla 
bolag tog upp under intervjuerna var att staten är en viktig intressentgrupp eftersom 
hyressättningssystemet i Sverige styrs av lagar och regleringar, vilket Forslund (2013) håller 
med om eftersom det är denna intressentgrupp som ansvarar för att stifta lagar och regler. En 
intressant iakttagelse är att endast Familjebostäder och Fastighets AB Balder nämner 
intressentgruppen leverantörer som en intressent.   
 

5.1.2 Intressenter som påverkar prissättningen av hyresrätter 
För samtliga bolag är avkastningskravet en faktor som påverkar prissättningen av hyran, men 
bolagen har olika åsikter om vilken intressentgrupp som har den största påverkan vid 
bestämmandet av hyran. För de kommunala bostadsaktiebolagen är det den politisk styrda 
styrelsen som bestämmer avkastningskravet menar respondenten på Familjebostäder. Även 
respondenten på Bostadsbolaget håller med Familjebostäder, detta eftersom avkastningskravet 
som för närvarande ligger på 5% kan ändras av politiska beslut. Även Bostads AB Poseidon 
tillsammans med Bostadsbolaget och Familjebostäder som tillhör Framtidenkoncernen 
påverkas av politiska beslut, eftersom de följer Allbolagen och ska agera affärsmässigt. 
Helgegren beskriver att styrelsen och politikerna har den största påverkan vid prissättning av 
hyresrätter. Fastän Bostadsbolaget är politiskt styrd och där de andra kommunala 
bostadsaktiebolaget anser att politikerna är den viktigaste intressentgruppen vid prissättning av 
hyresrätter, så anser respondenten på Bostadsbolaget att det är Hyresgästföreningen som är den 
intressent som har mest påverkan vid prissättning av hyran. Detta eftersom det är den part 
Bostadsbolaget förhandlar med, vilket bidrar till att Hyresgästföreningen kan ha olika åsikter 
om vad som påverkar prissättningen och därmed vilken hyra det blir. Hyresförhandlingarna 
regleras i Sverige Rikes Lag och Hyresförhandlingslagen (1978:304) reglerar det kollektiva 
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förhandlingssystemet. Även Limdal beskriver att det är framförallt ägarna som styr prissättning 
av hyresrätter, eftersom att det är dem som styr vilken hyra Stena Fastigheter AB behöver för 
att kunna genomföra exempelvis nya projekt vid nyproduktion. Detta eftersom det är ägarna 
som bestämt att avkastningskravet ligger på 6%. Även Göteborgs Stad har en viss påverkan då 
de har en ungefärlig siffra på vad hyran per kvadratmeter ska ligga på vilket tas i hänsyn vid 
marktilldelningar.   
 
Fritsche på Wallenstam AB menar istället, till skillnad från Limdals resonemang, att det 
framförallt är politikerna som styr hyran eftersom prissättningen styrs av lagstiftning. 
Prissättning av hyresrätter kan ändras genom politiska beslut, men även kommunernas politiker 
kan påverka hyran genom att till exempel sätta hyrestak i markanvisningar. Att politiska beslut 
styr prissättningen av hyresrätter styrks av Fassin (2011) teori att de intressenter som kan 
påverka ett företag, utan att själva i någon större utsträckning påverkas av företaget är statliga 
myndigheter. Likt Bostadsbolagets resonemang, har även Fastighetsägarna som företräder 
Wallenstam AB vid förhandlingarna och Hyresgästföreningen en viss påverkan på hyran. 
Fastighetsbolag X anser också likt Familjebostäder och Stena Fastigheter AB, att ägarna kan 
påverka i viss mån vid prissättning av hyresrätter. Respondenten på Fastighetsbolag X menar 
också att de anställda och hyresgästerna i viss mån kan påverka hyran, vilket är en intressant 
iakttagelse eftersom inget annat bolag tog upp att dessa två intressentgrupper kan påverka 
prissättning av hyran. Fastighetsbolag X menar att både ägarna och de anställda påverkar hyran 
genom exempelvis vid vakanta lägenheter kan de bestämma vissa åtgärder som ska göras, och 
sedan omförhandla hyran med Hyresgästföreningen. Respondenten beskriver att hyresgästerna 
påverkar genom att de själva kan välja olika standardhöjande åtgärder i lägenheten, som sedan 
omförhandlas till en ny hyra. Dabrowski på Fastighets AB Balder anser likt respondenten på 
Fastighetsbolag X att hyresgästerna påverkar prissättningen av hyresrätter i viss mån, men att 
hyresgästerna i Finland har en betydligt större påverkan än i Sverige. Enligt Kettunen & 
Ruonavaara (2015) är hyresvärdar och hyresgäster likvärdiga parter i Finland, där de kan 
förhandla fritt om villkoren i hyreskontraktet. En analys som kan dras är att intressentgruppen 
hyresgästerna har en större påverkan vid prissättningen i Finland eftersom de inte styrs av 
hyresregleringar, utan de har fri hyressättning.  
 

5.1.3 Fastighetsbolagens prioritering av de olika intressenterna   
Enligt Deegan (2010) kommer företag prioritera de intressenter som besitter mest makt, och 
Freeman (1984) menar att de intressenter som har minst makt kommer att ignoreras. De privata 
fastighetsbolagen som intervjuats är ett aktiebolag, vilket innebär att de likt alla affärsdrivande 
företag måste gå runt ekonomiskt där aktieägarnas intresse prioriteras menar Limdal på Stena 
Fastigheter AB. Limdal menar att de inte kan prioritera och tillgodose behovet att bygga både 
billiga och dyra hyresrätter vid nyproduktion, eftersom byggkostnaderna just nu är dyra. Även 
respondenten på Fastighetsbolag X håller med Limdals resonemang, och likaså Fritsche på 
Wallenstam AB. Fritsche beskriver att Wallenstam AB är ett börsnoterat aktiebolag vilket 
bidrar till att aktieägarnas intresse prioriteras, eftersom de måste gå runt ekonomiskt där 
lönsamhet ligger till grund för deras investeringar. Även de kommunala bostadsaktiebolagen 
anser att deras politisk styrda styrelse är något som styr deras dagliga arbete. Till skillnad från 
de privata fastighetsbolagen är de kommunala bostadsaktiebolagen inget aktiebolag menar 
respondenten på Bostadsbolaget, men att de istället har olika krav från Göteborgs Stad, 
Framtidenkoncernen och Allbolagen. Friedman (1970) anser att företagets primära ansvar är att 
bry sig om dess aktieägarna eftersom det är dem som står för riskerna. Skribenten menar även 
att företag i första hand fokusera på att maximera vinsterna och det sociala ansvaret sträcker sig 
inte längre än att öka vinsterna. Empirin går emot Friedman (1970) resonemang eftersom de 
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kommunala bostadsaktiebolagen tar ett stort socialt ansvar och bidra till social hållbarhet 
genom att tillgodose bostäder för alla. Ett exempel att lyfta fram är att Helgegren som tidigare 
nämnt, menar att Bostads AB Poseidon har vissa projekt som har nedskrivningar eftersom de 
valt att bygga ändå.  
 
Empirin visar även att andra intressentgrupper prioriteras vilket stämmer överens med Ferrero 
et al. (2014) teori att i första hand prioriteras aktieägarnas intresse, men att även andra 
intressentgrupper ska prioriteras för att nå ekonomisk framgång. Samtliga bolag prioriterar 
hyresgästernas behov där bolagen varje år har olika slags hyresgästundersökningar, där de kan 
berätta hur de trivs och komma med tips om förbättringar. Något som är värt att lyfta är att 
Fritsche på Wallenstam AB menar att det som är bra för hyresgästerna det vill säga nöjda kunder 
gynnar inte bara hyresgästerna, utan det gynnar även aktieägarna. Även samtliga bolag satsar 
på att vara ett attraktivt fastighetsbolag där respondenten på Fastighetsbolag X och 
Familjebostäder beskriver att utan hyresgästerna hade bolagen inte existerat. Något att 
uppmärksamma är att Fastighets AB Balder, Wallenstam AB och Fastighetsbolag X nämner att 
alla intressenter är viktiga där de försöker ha en bra avvägning mellan olika intressenters 
önskningar. Detta stämmer överens med Reynolds et al. (2006) påstående att företagen ska hitta 
en lösning för att tillfredsställa intressenternas önskningar och balansera intressenternas 
intressen. Dabrowski menar att inget intresse står över det andra på Fastighets AB Balder, utan 
dessa måste harmoniseras med varandra för att skapa en grund för långsiktigt ägande av dess 
fastigheter och för dess hyresgäster. Kritik mot intressentmodellen är att Charron (2007) tycker 
det saknas vilket fokus företag ska ha eftersom modellen utgår från att försöka vara alla till 
lags, vilket går emot Dabrowskis resonemang. Medan Henry (2011) menar att ett 
intressentfokus ger ofta mer långsiktiga satsningar och relationer vilket även Choi & Wang 
(2009) instämmer med, då de menar att ett företag med en bra relation till sina intressenter 
bidrar till högre och långsiktigt ekonomiskt resultat.  
 

5.2 Hyressättning vid befintligt bestånd och vid nyproduktion 

5.2.1 Befintligt bestånd  
Samtliga kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag använder sig av 
bruksvärdesprincipen vid prissättning av hyresrätter i befintligt bestånd. Lind (2001) och Fors 
& Ulvås Mårtensson (2016) är överens om att bruksvärdesprincipen är viktig för att bolagen 
inte kan sätta en högre eller lägre hyra för en likvärdig hyresrätt och därmed förhindra oskäliga 
hyror på likvärdiga lägenheter på samma ort. Familjebostäder gör till exempel en 
områdesanalys där de kollar på lägenheter med motsvarande kvalité. Dabrowski på Fastighets 
AB Balder säger att de alltid lyfter fram det som är bäst för den specifika lägenheten för att 
maximera bruksvärdet, det kan handla om själva lägenhetens standard eller närhet till 
kommunikationer. Alla fastighetsbolag måste förhålla sig till bruksvärdesprincipen eftersom 
det är en del av det svenska hyressättningssystemet som regleras i Sveriges Rikes Lag och som 
de måste följa. I Göteborg finns det ett kvalitétshyressystem som kallas för BoDok, som 
används som hjälpmedel vid prissättning av hyresrätter. Systemet är en del av 
bruksvärdesprincipen där organisationen Fastighetsägarna i Göteborg tillsammans med 
Hyresgästföreningen har kommit överens om tre viktiga parametrar vid bestämmandet av 
bruksvärdet, vilka är: läget, själva fastigheten och förvaltning. Något de flesta respondenter 
lyfte fram under intervjuerna och som borde spegla bruksvärdet mer än vad det gör idag är 
läget. Fritsche på Wallenstam AB, Limdal på Stena Fastigheter AB och Helgegren på Bostads 
AB Poseidon tycker alla att det är små prisskillnader när det gäller läget på hyresrätterna i 
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Göteborg. De anser att det borde vara större prisskillnader om en hyresgäst bor i centrala stan 
eller i ett ytterområde. Skorup & Underskog (2010) tar upp just egenskapen läge som en viktig 
egenskap vid bestämmandet av bruksvärdet, men enligt respondenterna brister det i hur läget 
på en hyresrätt värderas. Samtliga bolag påverkas även av affärsrisk som i sin tur påverkas av 
lägenhetens standard, storlek och läge enligt Toma et al. (2012) och risken kan minskas genom 
en väl diversifierad mix av hyresgäster samt ett attraktivt läge anser Toma et al. (2012) och 
Brueggeman & Fisher (2016). Brueggeman & Fisher (2016) diskuterar vidare att även 
förvaltningsrisk är något som bolagen påverkas av, eftersom de i stor utsträckning behöver 
någon som förvaltar fastigheterna så att fastigheterna bevarar sitt värde.  
 
Empirin visar att samtliga fastighetsbolag har både årliga och löpande kollektiva förhandlingar 
under året med Hyresgästföreningen, och det är på så sätt hyran fastställs genom kollektiva 
förhandlingar mellan parterna skriver Bengtsson et al. (2013). I de årliga förhandlingarna 
förhandlar parterna om det befintliga beståndet. De löpande förhandlingarna sker vid 
standardhöjande åtgärder såsom ombyggnationer, stamrenoveringar samt renovering av 
badrum och kök. Respondenterna på Familjebostäder och Bostadsbolaget nämner att de 
löpande förhandlingarna sker månadsvis. I Fastighetsägarnas rapport (2019) nämns det att de 
åtgärder som inte ingår i den vanliga hyresjusteringen är dem som behöver förhandlas separat 
i de löpande förhandlingarna. Dabrowski på Fastighets AB Balder tycker att fördelen med 
kollektiva förhandlingar är att de kan förhandla ett stort antal lägenheter på samma gång. En 
intressant iakttagelse är att majoriteten av bolagen upplever att förhandlingarna ofta strandar 
och därmed drar ut på tiden. Det beror på att parterna inte kan komma överens om hyresnivån 
menar Dabrowski. Det påverkar i sin tur både hyresgästerna och bolagen negativt.  
 

5.2.2 Nyproduktion  
Enligt SABO (2019) finns det tre sätt vid hyressättning av nyproduktion: bruksvärdesprincipen, 
presumtionshyra och egensatt hyra. Empirin visar att samtliga bolag använder presumtionshyra 
vid prissättning av nyproduktion eftersom presumtionshyra tillåter en högre hyra än vad 
bruksvärdesprincipen tillåter. Detta medför att både de kommunala bostadsaktiebolagen och 
privata fastighetsbolagen får ihop sina kalkyler vid nyproduktion. Vilket även överensstämmer 
med det Holmqvist & Thomsson (2015) säger där syftet med presumtionshyra är att täcka 
hyresvärdens kostnader genom att sätta en högre hyra än vad bruksvärdesprincipen tillåter. 
Majoriteten av respondenterna är överens om att lagen om presumtionshyra möjliggör att 
fastighetsbolagen kan nå lönsamhet vid nyproduktion vilket leder till att de kan bygga mer, eller 
bygga överhuvudtaget. De kommunala bostadsaktiebolagen ska agera affärsmässig likt de 
privata fastighetsbolagen när Allbolagen trädde i kraft år 2011, och enligt Mouffe (2009) ska 
de kommunala bostadsaktiebolagen fortfarande ta ett samhällsansvar.  
 
Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen där 
styrelsen är politisk tillsatt. De har även bestämt avkastningskrav som de kommunala 
bostadsaktiebolagen ska uppfylla vid nyproduktion, där respondenten på Bostadsbolaget 
nämnde att avkastningskravet ligger på 5%. Presumtionshyra möjliggör att Bostadsbolaget får 
ihop kalkylerna och täcker avkastningskravet, eftersom de numera ska agera affärsmässigt. 
Även de privata fastighetsbolagen tycker att presumtionshyra möjliggör att de får ihop 
kalkylerna med en skälig avkastning på sin investering, eftersom bygg- och 
produktionskostnaderna har ökat markant de senaste åren. Fastighets AB Balder och Stena 
Fastigheter AB har i viss mån fått använda sig av egensatta hyror vid nyproduktion, eftersom 
en överenskommelse inte har kunnat träffas mellan organisationen Fastighetsägarna och 
Hyresgästföreningen vid förhandlingarna. I regeringens rapport (2017) nämns det att det har 
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skett en stor ökning av egensatta hyror hos privata fastighetsbolag, på grund av att 
presumtionshyror är svåra att komma överens om med Hyresgästföreningen. Både Dabrowski 
och Limdal anser att det finns en risk med egensatt hyra eftersom hyresgästerna kan få hyran 
prövad av Hyresnämnden efter sex månader, vilket kan leda till att hyran blir lägre än vad de 
först kommit överens om. Empirin visar att en fördel med presumtionshyra är att hyran inte kan 
brukvärdespröva där även Holmqvist & Thomsson (2015) beskriver att presumtionshyran ska 
gälla i 15 år.  
 

5.3 Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 

5.3.1 Statliga subventioner  
Statliga subventioner är något som alla bolag förutom Bostads AB Poseidon, Fastighets AB 
Balder, Stena Fastigheter AB och Wallenstam AB använder. Bostads AB Poseidon, Stena 
Fastigheter AB och Wallenstam AB har räknat på de statliga subventionerna vid nyproduktion 
men subventionerna bidrog till en sämre kalkyl. Detta eftersom en maxhyra på 1 400 kronor 
per kvadratmeter sätts vilket inte gynnar fastighetsbolagen i storstadsregioner. Presumtionshyra 
gör det istället lönsamt att bygga och därför har inga statliga subventioner behövt användas. 
Även respondenten från Bostadsbolaget nämner att de statliga subventionerna är utformat på 
ett sätt som innebär att det passar projekt i landsortskommuner med en lägre hyra, men 
Bostadsbolaget nyttjar subventioner och bidrag ändå. Även Helgegren på Bostads AB Poseidon 
nämner att de inte använder de statliga subventionerna, men att de istället nyttjar olika slags 
bidrag fast de utgör en liten del i kalkylerna så de är försumligbara. Familjebostäder nyttjar 
också de statliga subventionerna i form av bidrag vid nyproduktion vilket ger en lägre hyra för 
hyresgästerna.  Det stämmer även överens med en rapport från Boverket (2005) där det framgår 
att de statliga subventionerna bidrar till att det blir en lägre hyra. Clark et al. (2012) diskuterar 
även att i Sverige fanns det förr ett överskott av bostäder vilket bidrog till att subventioner inte 
användes, vilket i sin tur har påverkat bostadsbyggandet negativt genom högre priser och 
bostadsbrist. 
 
Fastighetsbolag X nyttjar statliga subventioner vid befintligt bestånd som exempelvis 
subventioner i form av ljudbidrag, men inga subventioner används i nyproduktion eftersom de 
inte bygger nya hyresrätter. Tidigare forskning visar på att när staten inte längre 
subventionerade de kommunala bostadsaktiebolagens bostäder så tvingades dem till att bli 
vinstdrivande bolag. Turner & Whitehead (2002) nämner att det har medfört att nyproduktionen 
av bostäder har minskat, och hyrorna ökade. Fastighets AB Balder håller med Turner & 
Whiteheads resonemang, eftersom Dabrowski anser att statliga subventioner och 
investeringsstöd är en bra lösning att kunna bygga nytt med rimlig hyra utan att det ska påverka 
avkastningen negativt. Grundtanken med subventionering är att alla människor ska kunna ha 
tillgång till utbudet av varor och tjänster menar Ackerby (2010), vilket Dabrowski beskriver att 
subventioner ger en möjlighet för Fastighets AB Balder att attrahera en målgrupp som kanske 
inte har råd med en nyproducerad hyresrätt. Även Clark et al. (2012) beskriver att 
bostadspolitiken har medfört att låginkomsttagare inte har råd med nyproducerade hyresrätter 
och att de vinstdrivande kommunala bostadsaktiebolagen inte har incitament för att bygga. 
Dock nämnde Helgegren på Bostads AB Poseidon att de har även projekt som inte är lönsamma 
som de har nedskrivningar på. Detta eftersom de har krav från sina politisk styrda ägare att 
bygga fler hyresrätter för att tillgodose bostäder och ta ett stort samhällsansvar, vilket skiljer 
sig från de privata fastighetsbolagen som väljer att bygga om det ger en lönsamhet och 
avkastningskraven uppfylls.   
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5.3.2 Lönsamhet och bygg- och produktionskostnader  
Empirin visar att samtliga respondenter anser att det är lönsamt att bygga nytt i dagens läge. 
Respondenterna på Bostads AB Poseidon och Familjebostäder berättar att de dock har projekt 
som är olönsamma och som de har nedskrivningar på. Enligt Norrlid (2016) har de kommunala 
bostadsaktiebolagen svårt att producera nya hyresrätter till rimliga priser. Höga 
materialkostnader och dålig konkurrens på bostadsmarknaden bidrar till att byggkostnaderna 
har ökat i Sverige. Alla bolag är överens om att presumtionshyra gör det möjligt för dem att 
kunna bygg nytt överhuvudtaget. Innan år 2006 när presumtionshyra infördes så byggde till 
exempel Familjebostäder ingen nyproduktion alls. Det är också detta som Holmqvist & 
Thomsson (2015) diskuterar kring eftersom bolagen avtalar om en högre hyra än vad 
bruksvärdesprincipen hade tillåtit, för att kunna täcka sina kostnader. Stena Fastigheter AB 
hade inte heller kunnat bygga nya hyresrätter idag med en förhandlad hyra på grund av att 
kalkylerna inte hade gått ihop.  
 
Fritsche på Wallenstam AB poängterar dock att mycket hänger på bygg- och 
produktionskostnaderna och att de inte ska bli för dyra i förhållande till hyresnivåerna, som inte 
ökar i samma takt som byggkostnaderna. Enligt Lind (2012) har det historiskt sett ut så att 
hyrorna för hyresrätter i befintligt bestånd har höjts med inflationstakten, medan för 
nyproduktion har det handlat om att täcka sina kostnader. Med tiden har det dock skapats ett 
stort gap mellan hyrorna i befintligt bestånd och nyproduktion, bland annat på grund av att 
kostnaderna har stigit betydligt snabbare än inflationen. Familjebostäder tar hänsyn till 
inflationen vid prissättning av sina hyresrätter men hyrorna har hållits nere på grund av att 
räntan har varit låg under en lång tid. Inflationsrisken är en faktor som alla fastighetsbolag 
påverkas av men som de inte kan påverka menar Brueggeman & Fisher (2016).  
 
Fritsche menar på att det handlar om att få ihop kalkylerna, hålla nere kostnaderna och ha 
tillräckligt bra intäkt utan att få sämre kvalité. Brueggeman & Fisher (2016) skriver att det är 
viktigt att välja bra material eftersom en miljömässig risk kan ha stora konsekvenser på en 
fastighet om det exempelvis används material som är miljöfarliga och det kan i sin tur påverka 
värdet på fastigheten. Även Fastighetsbolag X och Bostadsbolaget är inne på samma spår 
angående bygg- och produktionskostnaderna och att det är dyrt att bygga. Det stämmer överens 
med teorin där Björklund (2017) menar på att Sverige är det land som har de högsta 
byggkostnaderna i EU. I dagens läge satsar Fastighetsbolag X på sitt befintliga bestånd och 
bygger inte nytt på grund av att det är dyrt. Lind (2003) redogör för att kostnadsökningen kan 
bero på att vikten läggs på kvaliteten på det som byggs och att det spelar roll vilken typ av 
bostäder som byggs. Samtidigt har markkostnader, anslutningsavgifter och rena byggkostnader 
ökat. Stena Fastigheter AB har projekt som ligger mellan 5–6% i avkastning och Lind (2003) 
diskuterar att om det medför en stor risk att bygga så medför det högre avkastningskrav på 
hyresrätterna, vilket skulle bidra till att hyrorna skulle behöva höjas för att täcka 
avkastningskravet. Lind (2003) menar att hyran borde påverkas av byggherrens 
kapitalkostnader såsom räntekostnader, avskrivningar och drift- och underhållskostnader, vilket 
empirin visar att den gör.  
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5.4 Egenkonstruerad analysmodell 
Utifrån den teoretiska referensramen och empirin har följande intressentgrupper störst påverkan 
vid prissättning av hyresrätter: ägarna och stat och kommun. Intressentgruppen ägarna 
påverkar prissättning av hyresrätter genom avkastningskrav och andra krav. Den andra 
intressentgruppen stat och kommun påverkar prissättning av hyresrätter genom olika lagar och 
regleringar som styr det svenska hyressättningssystemet. Även de kommunala 
bostadsaktiebolagen påverkas av stat och kommun genom att Framtidenkoncernens styrelse är 
politisk tillsatt. Intressentgruppen hyresgästerna kan i viss mån påverka prissättning av 
hyresrätter genom standardhöjande åtgärder i sin lägenhet, vilket i sin tur påverkar hyresnivån. 
 

 

 

  

Figur 5. Egenkonstruerad analysmodell baserad på tidigare teorimodell i 2.6 
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6. Slutsatser, diskussioner och implikationer 
Slutsatserna som grundas på föregående kapitel redogörs i löpande text och sammanfattas i 
punktform. Därefter beskrivs egna reflektioner som uppkommit under arbetets gång, sedan 
praktiska implikationer och råd till praktikerna, och till sist ges förslag till fortsatt forskning. 
Utifrån den teoretiska referensramen och empirin syftar slutsatserna till att besvara studiens 
frågeställning: Vilka intressenter har störst påverkan för de kommunala bostadsaktiebolagen 
respektive privata fastighetsbolagen vid prissättning av hyresrätter? 
 
Intressentgruppen stat och kommun påverkar prissättningen av hyresrätter genom politiska 
beslut som styr det svenska hyressättningssystemet, som de kommunala bostadsaktiebolagen 
och de privata fastighetsbolagen måste förhålla sig till. En stor skillnad är att de kommunala 
bostadsaktiebolagen har en politisk styrd styrelse och måste förhålla sig till Allbolagen, till 
skillnad från de privata fastighetsbolagen. En slutsats vi drar är att både de kommunala 
bostadsaktiebolagen och de privata fastighetsbolagen påverkas av politiska beslut, men att de 
kommunala bostadsaktiebolagen påverkas i en större utsträckning. Detta anser vi även medför 
att de privata fastighetsbolagen är mer fria vid olika typer av beslutsfattande eftersom de inte 
påverkas lika mycket av politiska beslut. Eftersom de kommunala bostadsaktiebolagen i 
Göteborg ingår i Framtidenkoncernen så medför det att dem har samma direktiv att ta hänsyn 
till, vilket bidrar till att de inte kan vara lika fria som de privata fastighetsbolagen. Vi kan därför 
dra slutsatsen att det är på grund av Framtidenkoncernen som det inte är några större skillnader 
mellan de kommunala bostadsaktiebolagen i Göteborg. Till skillnad från de privata 
fastighetsbolagen där skillnaderna mellan dem hade kunnat vara större än vad vi upplever att 
dem är. Vi tror däremot att det beror på att de till viss del måste förhålla sig till varandra, istället 
för en politisk styrd styrelse, när det gäller olika typer av beslut som till exempel hyresnivåer 
för att inte sticka ut för mycket med dyra hyror. Vi kan därmed konstatera att de kommunala 
bostadsaktiebolagen måste ta hänsyn till den politiskt styrda styrelsen som kommer med olika 
direktiv som de måste följa, jämfört med privata fastighetsbolag som istället måste ta hänsyn 
till varandra.  
 
Helgegren på Bostads AB Poseidon nämner att de har vissa projekt med nedskrivningar fastän 
Allbolagen säger att de ska agera affärsmässigt. Medan de privata fastighetsbolagen inte har 
projekt med nedskrivningar eftersom de ska gå runt ekonomiskt. Vi kan därmed dra slutsatsen 
att privata fastighetsbolag har ett annat vinstintresse och de skulle därför inte acceptera projekt 
som är icke lönsamma. Det är heller inget som aktieägarna skulle acceptera på grund av att vi 
upplever att dem i de flesta fall vill ha vinstutdelning, alternativt att vinsten går tillbaka till 
bolaget så att det kan växa och utvecklas. Något som är värt att uppmärksamma är att trots att 
de kommunala bostadsaktiebolagen ska förhålla sig till Allbolagen och enligt lag ska agera 
affärsmässigt, så bryter dem mot detta. Det gör dem när de exempelvis har nedskrivningar på 
projekt eftersom bolagen då inte agerar affärsmässigt. Något vi därför har diskuterat är varför 
Allbolagen finns om de kommunala bostadsaktiebolagen ändå kan ha nedskrivningar och ha 
projekt som är icke lönsamma, när de faktiskt ska bedrivas affärsmässigt. Vi tror att det delvis 
beror på hur det ser ut i samhället idag med bostadsbrist som råder i Göteborg. Det är även 
därför de kommunala bostadsaktiebolagen har krav från Göteborgs Stad att bygga ett visst antal 
lägenheter per år, för att bygga bort bostadsbristen. Vi kan därmed dra slutsatsen att politikerna 
kan se mellan fingrarna när det gäller att Allbolagen inte följs, på grund av att det byggs fler 
bostäder som också är deras mål. Hade det istället varit en balans på bostadshyresmarknaden 
så tror vi att Allbolagen hade behövt följas mer strikt av de kommunala bostadsaktiebolagen, 
än vad den gör idag.  
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Intressentgruppen ägarna påverkar också prissättningen av hyresrätter genom att de bestämmer 
avkastningskravet som måste uppfyllas vid investeringar. Den stora skillnaden mellan bolagen 
är att den politiskt styrda styrelsen bestämmer avkastningskravet i de kommunala 
bostadsaktiebolagen, medan aktieägarna bestämmer avkastningskravet i de privata 
fastighetsbolagen. Något vi tycker är värt att reflektera över är att hyresnivåerna skiljer sig åt 
mellan bolagen och en slutsats vi kan dra av det är att avkastningskravet är det som kan avgöra 
vilken hyra som blir fastställd. Vi anser att de kommunala bostadsaktiebolagen som fokuserar 
mycket på samhällsansvar och bostadsbrist inte ser samma värde i att ha ett högre 
avkastningskrav och därmed högre hyror, jämfört med de privata fastighetsbolagen. Även om 
vi upplever att de privata fastighetsbolagen tar ett samhällsansvar och är med i projekt för att 
bygga fler bostäder, så ser de ett annat värde i att ha ett högre avkastningskrav och högre hyror. 
Detta anser vi beror på att de därmed får in högre intäkter som bidrar till bland annat 
vinstutdelning. I de privata fastighetsbolagen prioriteras aktieägarnas behov och det gynnar 
både aktieägarna och bolaget att gå med vinst, och därför skulle de privata fastighetsbolagen 
till exempel inte acceptera olönsamma projekt. Vi kan dra slutsatsen att ägarna påverkar 
bolagen på olika sätt eftersom de privata fastighetsbolagen till stor del vill gå med vinst och 
därmed ha utdelning, jämfört med kommunala bostadsaktiebolag där de inte har någon 
utdelning utan vinsten går tillbaka till bolaget. Vi tror att det beror mycket på att de kommunala 
bostadsaktiebolagen som tidigare nämnt är politiskt styrda, men också på grund av att de har 
ett annat intresse än de privata fastighetsbolagen. Med detta som grund anser vi att det är 
orsakerna till varför de privata fastighetsbolagen har högre avkastningskrav och därmed en 
högre hyra än de kommunala bostadsaktiebolagen.  
 
Vi tycker det är värt att lyfta fram att två respondenter nämner att intressentgruppen 
hyresgästerna påverkar prissättningen av hyresrätter i viss mån. Detta genom att hyresgästerna 
själva kan påverka hyran genom olika standardhöjande åtgärder i sin hyresrätt. Samtliga 
respondenter nämner att intressentgruppen hyresgäster är en viktig intressent eftersom det är 
dem som bidrar med intäkter till bolaget, i både kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag. Vi kan dock dra slutsatsen att trots att hyresgästerna är en av de viktigaste 
intressenterna för bolagen, så har de ingen större påverkan vid prissättning av hyresrätter. Detta 
tror vi beror på att det svenska hyressättningssystemet är lagreglerat samt att det råder 
bostadsbrist, som medför att hyresgästerna inte har en stark konsumentmakt. Det är istället 
hyresvärdarna som har makten. Till skillnad från Finland, som har fri hyressättning, har 
intressentgruppen hyresgästerna en större konsumentmakt vilket medför att de har en större 
påverkan vid prissättning av hyresrätter. En slutsats vi kan dra är att hyresgästerna i Finland har 
en större påverkan för att det råder balans på bostadshyresmarknaden till skillnad från i Sverige. 
Ytterligare en slutsats är att på grund av att det är balans på bostadshyresmarknaden i Finland, 
medför det att hyresgästerna kan ställa krav på hyresvärdarna när det gäller standard, underhåll 
och hyresnivå. Om hyresgästerna inte får den standard eller underhåll som de önskar så flyttar 
de till en annan hyresvärd där de får sina önskemål uppfyllda, och dessutom till samma hyra. 
Vi kan även konstatera att i Sverige där det råder obalans på bostadshyresmarknaden har 
hyresgästerna inte samma möjlighet att ställa dessa krav på hyresvärdarna. Detta tror vi dels 
beror på att det svenska hyressättningssystemet sätter stopp för detta och dels för att det råder 
bostadsbrist och att hyresgästerna i många fall får ta den hyresrätt som de blir erbjuda eftersom 
de är svårt att få tag på en hyresrätt i dagens läge. Avslutningsvis tror vi att fri hyressättning 
kan möjliggöra att hyresgästerna får en större påverkan vid prissättning av hyresrätter om det 
hade införts i Sverige. Ytterligare en faktor vi tror fri hyressättning skulle bidra till är att det 
skulle kunna bli balans på bostadshyresmarknaden, vilket hade medfört att hyresgästerna hade 
kunnat ställa högre krav på hyresvärdarna.  
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Vi kan konstatera att det är intressentgrupperna stat och kommun samt ägarna som har störst 
påverkan vid prissättning av hyresrätter, i både kommunala bostadsaktiebolag och privata 
fastighetsbolag. I teorin framgår det att dessa intressentgrupper har en stor påverkan i bolag 
allmänt, och det är också något som vi visste om. Däremot visar tidigare forskning att det finns 
ett forskningsgap kring kopplingen mellan vilka intressenter som har störst påverkan vid 
prissättning av hyresrätter. Vår studie visar på att stat och kommun samt ägarna även vid 
prissättningen av hyresrätter har störst påverkan. Vi kan även konstatera att intressentgruppen 
hyresgästerna har olika mycket påverkan i olika länder, och att hyresgästerna i Sverige nästintill 
inte har någon påverkan på prissättningen av hyresrätter, i jämförelse med hyresgästerna i 
Finland. I de kommunala bostadsaktiebolagen och privata fastighetsbolagen upplever vi att det 
inte skiljer sig i hur intressentgruppen hyresgäster prioriteras, utan hyresgästerna har ingen 
konsumentmakt men de kan påverka genom olika standardhöjande åtgärder. Ytterligare en 
slutsats som vi kan dra är att det inte är så stora skillnader mellan kommunala bostadsaktiebolag 
och privata fastighetsbolag som vi trodde innan vi gick ut på intervjuer.  
 
Sammanfattningsvis upplever vi inga större skillnader mellan kommunala bostadsaktiebolag 
och privata fastighetsbolag, däremot kan vi konstatera att dessa intressentgrupper har störst 
påverkan vid prissättning av hyresrätter: 

• Stat och kommun  
• Ägarna  

 
Det som är värt att lyfta fram är en intressentgrupp som i viss mån kan påverka prissättningen 
av hyresrätter:  

• Hyresgäster  
 

6.1 Diskussion och egna reflektioner 
Vi har valt att ta med statliga subventioner och bygg- och produktionskostnader i uppsatsen 
eftersom det indirekt påverkar prissättningen av hyresrätter.  
 

• Statliga subventioner 
Empirin visar att statliga subventioner är något som alla bolag förutom Fastighets AB Balder, 
Stena Fastigheter AB och Wallenstam AB använder sig av idag. Fastighets AB Balder ansökte 
om investeringsstöd men bidraget lades ner innan ansökan blev beviljad. Men den nya 
regeringen har framfört att de önskar att återinföra investeringsstödet igen, så Dabrowski på 
Fastighets AB Balder ser hoppfullt på frågan. Stena Fastigheter AB och Wallenstam AB 
använder sig inte av statliga subventioner eftersom det inte visade lönsamhet i kalkylerna. Det 
enda privata fastighetsbolaget som idag använder sig av statliga subventioner är Fastighetsbolag 
X, i form av ljudbidrag. Vi kan därmed konstatera att de kommunala bostadsaktiebolagen 
använder sig av statliga subventioner i en annan utsträckning än de privata fastighetsbolagen. 
En slutsats vi kan dra är att statliga subventioner är något positivt för både fastighetsbolagen 
och hyresgästerna. Det ger en möjlighet för fastighetsbolagen att till exempel bygga nytt och 
för hyresgästerna kan det medföra lägre hyror. Det tror vi kan bero på att de privata 
fastighetsbolagen inte behöver statliga subventioner i samma utsträckning på grund av att de 
har en större intjäningsförmåga än de kommunala bostadsaktiebolagen. Det finns även krav på 
maxhyra för nyproduktion om fastighetsbolagen ska använda sig av bidrag. Det tror vi också 
en anledning till att privata fastighetsbolag väljer att inte använda statliga subventioner eftersom 
det kan ge en sämre kalkyl, som det gjorde i Stena Fastigheter AB och Wallenstam AB:s fall.  
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• Bygg- och produktionskostnader 
Flera respondenter nämner att det är dyrt att bygga nytt idag. Fritsche på Wallenstam AB 
poängterar att mycket hänger på bygg- och produktionskostnader och att de inte ska bli för dyra 
i förhållande till hyresnivåerna, som inte ökar i samma takt som byggkostnaderna. 
Hyresnivåerna i befintligt bestånd har historiskt sett höjts med inflationstakten och för 
nyproduktion har det handlat om att täcka sina kostnader. Det har dock skapats ett gap mellan 
hyrorna i befintligt bestånd och nyproduktion. Det beror på att kostnaderna har stigit betydligt 
snabbare än inflationen. Detta anser vi påverkar fastighetsbolagen negativt eftersom hyrorna 
blir lägre än vad de borde vara vilket bidrar till att fastighetsbolagen går miste om intäkter. En 
orsak till varför fastighetsbolagen kan bygga nytt idag är som tidigare nämnt presumtionshyra. 
Respondenterna på Familjebostäder och Stena Fastigheter AB säger att de inte hade kunnat 
bygga utan presumtionshyra och att Familjebostäder inte byggde alls innan presumtionshyra 
infördes. Vi kan dra slutsatsen att genom att kostnaderna ökar och det är dyrt att bygga, så kan 
det bidra till att fastighetsbolagen inte vill eller kan bygga nytt. Det kommer i sin tur leda till 
att det byggs för lite samtidigt som befolkningen ökar och det kommer skapa en ännu större 
obalans på marknaden än vad vi har idag. Vi håller därför med om att presumtionshyra 
möjliggör för bolagen att kunna bygga även om det är dyrt, med påföljden att det blir högre 
hyror för hyresgästerna. Men så länge marknaden är i obalans och efterfrågan är större än 
utbudet så kommer det alltid finnas hyresgäster till hyresrätterna, både i befintligt bestånd och 
nyproduktion. 
 

6.2 Praktiska implikationer 
Något vi uppmärksammade under intervjuerna är att de kommunala bostadsaktiebolagen och 
de privata fastighetsbolagen identifierar olika intressentgrupper som påverkar 
fastighetsbolaget. Samtliga bolag nämner exempelvis ägarna och styrelsen, de anställda och 
hyresgästerna, medan vissa intressentgrupper som tas upp i den teoretiska referensramen inte 
nämns alls. Inga respondenter nämner exempelvis själva fastighetsbolaget som en 
intressentgrupp vilket teorin tar upp. Ytterligare något som vi observerade under intervjuerna 
är att vissa respondenter inte kunde identifiera vilka intressenter bolagen har, innan de fick 
exempel på olika intressentgrupper. Därefter fick vi även förtydliga på vilket sätt intressenter 
kan påverka prissättningen av hyresrätter. Teorin tar upp att det är viktigt att identifiera sina 
intressentgrupper och ett exempel kan vara att om fastighetsbolagen fokuserar på 
intressenternas behov och krav kan det skapa långsiktiga och goda relationer, som i sin tur 
bidrar till ett högre ekonomiskt resultat på längre sikt. Därför vill vi ge fastighetsbolagen rådet 
att identifiera sina intressentgrupper tydligare, för att få en större förståelse kring att 
intressenterna faktiskt  
påverkar bolagen mer än vad man kan tro.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
Intressenternas påverkan på hur kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag 
prissätter hyresrätter visade sig påverka i olika utsträckning. Likheterna och skillnaderna mellan 
bolagen vid prissättning visade sig inte vara så stora, utöver bland annat avkastningskravet vid 
investeringar. I studiens teoretiska referensram presenteras avkastning och risk som faktorer 
som påverkar bostadshyresmarknaden och som i sin tur påverkar hyresnivåerna. 
Avkastningskravet var något som visade sig ha en större betydelse vid prissättning av 
hyresrätter än vad vi hade förväntat oss. Därför hade det varit intressant att studera närmare på 
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hur avkastningskravet bestäms i de kommunala bostadsaktiebolagen och privata 
fastighetsbolagen, samt vilka faktorer fastighetsbolagen tar hänsyn till vid en investering. 
Genom en annan synvinkel hade studiens upplägg, teorimodell, intervjuguide, empiri och 
analys sett annorlunda ut, vilket hade kunnat bidra till att andra slutsatser hade kunnat dras. 
Eftersom vår studie berör kommunala bostadsaktiebolag och privata fastighetsbolag i 
Göteborgsområdet kan ytterligare ett förslag till fortsatt forskning vara att studera liknande 
problem som vår studie berör i andra städer i Sverige eller i utlandet. Detta eftersom de 
kommunala bostadsaktiebolagen i Göteborg ingår i samma koncern, vilket bidrar till att de har 
samma mål och riktlinjer att utgå ifrån som har bidragit till liknande resultat från samtliga bolag. 
I Göteborg jobbar även de privata fastighetsbolagen på liknande sätt och därmed finns mycket 
likheter även mellan de privata fastighetsbolagen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

• Går det bra att vi spelar in intervjun? 
• Får vi ange ditt namn och titel i uppsatsen eller vill du och företaget vara anonyma? 

 
Inledande frågor  
1. Vad är din titel på företaget och hur länge har du jobbat med detta? 
2. Vad omfattar dina arbetsuppgifter?  
 
Företagets verksamhet  
3. Vad är företagets mål och visioner? 
4. Hur många hyresrätter äger och förvaltar ni idag?  
5. Investerar företaget mest i befintliga hyresrätter eller bygger ni mest nyproducerade 
hyresrätter? 
 
Intressentmodellen 
6. Vilka intressenter har erat företag? Ex. ägare, hyresgäster, anställda med mera. 
7. Kan intressenterna påverka prissättningen av hyresrätter? Ex. avkastningskrav, politiska 
beslut, konkurrenter med mera. 
8. Prioriterar ni olika intressenters önskningar? Ex. aktieägarnas krav går före hyresgästernas. 
 
Hyressättning vid befintligt bestånd  
9. Hur bestämmer ni hyran för befintliga hyresrätter? Vad är fördelarna respektive 
nackdelarna?  
10. Har ni årliga förhandlingar med hyresgästföreningen? Vilka faktorer påverkar en 
hyresreglering?  
11. Hur ser hyressättningsprocessen ut för er?  
12. Hur värderas egenskaper som tas hänsyn till vid bestämmandet av bruksvärdet? Till 
exempel lägenhetens storlek, tvättstuga, hiss, närhet till kommunikationer osv.  
 
Hyressättning vid nyproduktion  
13. Hur bestämmer ni hyran för nyproducerade lägenheter? Vad är fördelarna respektive 
nackdelarna? 
14. Vid svar ”presumtionshyra”: Blir hyrorna högre?  
15. Vid svar ”presumtionshyra”: Kan ni göra fler investeringar av nyproduktion vid 
införandet av presumtionshyra?  
16. Vid svar ”bruksvärdeprincipen eller egensatt hyra”: Varför har ni valt det? 
17. Är hyrorna generellt högre för nyproducerade hyresrätter än för befintliga hyresrätter?  
 
Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden 
18. Anser ni att det är lönsamt att bygga hyresrätter i dagens läge?  
19. Vad anser ni skiljer kommunala och privata fastighetsbolag åt? Är det hur ni hyressätter, 
vad ni gör med vinstöverskottet, avkastningskrav eller något annat?  
20. Får ni några statliga subventioner? Vilka? Ex. vid nyproduktion. 
21. Vilka bidrag utnyttjar ni? Varför? 
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