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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om avskaffandet av tillståndsplikten i ”Lagen (2002:102) om 
allmännyttiga bostadsföretag”. Lagen har funnits sedan 2002 och reglerar de allmännyttiga 
bostadsföretagens utdelnings- och försäljningsmöjligheter. Tillståndsplikten säger att ett 
allmännyttigt bostadsföretag måsta ha tillstånd från länsstyrelsen i det aktuella länet om de 
vill sälja delar eller hela sitt fastighetsbestånd.  
”Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag” infördes för att hindra den omfattande 
ombildningen av hyreslägenheter till bostadsrätter. Detta var främst ett stockholmsfenomen 
och staten ville värna om bruksvärdessystemets funktion.  
Bruksvärdessystemet är ett hyressättningssystem och den säger att en lägenhetshyra skall 
sättas efter en likvärdig lägenhets hyra i det allmännyttiga fastighetsbeståndet. 
 
Uppsatsens problemformulering är:  
Hur kan bostadsmarknaden i Halmstad och Stockholm påverkas vid avskaffandet av 
tillståndsplikten i allbolagen? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara skillnader mellan Halmstad och 
Stockholm bostadsmarknad och undersöka de allmännyttiga bostadsföretagen framtida 
uppgift i samhället. 
 
 Vi har gjort en kvalitativ undersökning bestående av små- N-studier, då vi har genomfört 
intervjuer med personer från olika organisationer och företag. Tillvägagångssättet för 
intervjuerna har varit via mejl till intervjupersonerna i Stockholm och personliga intervjuer 
med intervjupersonerna i Halmstad. 
 
Undersökningen har resulterat i följande slutsatser: 
 

• Tillståndspliktens avskaffande kommer inte påverka Halmstad bostadsmarknad. 
Däremot kommer förändringar ske på Stockholms bostadsmarknad. 

• När tillståndsplikten avskaffas kommer ombildandet av hyreslägenheter till 
bostadsrätter att ta fart i Sverige, främst i storstadsregionerna och i attraktiva 
boendeområden. 

• Bruksvärdessystemet kan komma att försvinna i Stockholm men i Halmstad kommer 
det även fortsättningsvis att användas som hyressättningsmetod. 

• Varken Halmstads eller Stockholms allmännyttiga bostadsföretags uppgift kommer att 
ändras inom de närmsta åren. 

• Segregeringen kommer att öka i Stockholm men inte i Halmstad. 
 
 
Då undersökningen endast gäller Halmstad och Stockholms bostadsmarknad är inte 
uppsatsens slutsatser generaliserbara till övriga Sveriges bostadsmarknad. 
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1. Inledning  
I detta inledande kapitel beskrivs vägen fram till vår problemformulering och de centrala 
begreppen i uppsatsen. Kapitlet inleds med en problembakgrund som följs av 
problemdiskussionen. Därefter har syftet definieras och kapitlet avslutas med en disposition 
för uppsatsen.  

 
1.1 Problembakgrund 
I ”Marknad och politik” (2004) och i ”Bostäder och bostadspolitik i Sverige” (2001) står det 
att de första svenska bostadspolitiska programmen togs under 1930-talet fram för att höja 
bostadsstandarden. I den nya bostadspolitiken blev kommunerna en viktig aktör då de 
allmännyttiga bostadsföretagen var ett viktigt redskap för att klara bostadsförsörjningen. 
På 40- och 50-talet ökade statens engagemang i boendefrågan ytterligare. Staten började 
subventionera billiga långsiktiga bostadslån och bostadsbidrag infördes för de med låg 
inkomst. 
Under 1960-talet främjade det så kallade miljonprogrammet, med sin massproduktion av 
billiga lägenheter, inte bara bostadsbyggandet, utan det gav dessutom de allmännyttiga 
bostadsföretagen en betydande ställning på svensk bostadsmarknad. 
 
Kritik mot den sociala bostadspolitiken började märkas under 1980-talet. Detta resulterade i 
att förutsättningarna för bostadspolitiken började inta en ny riktning. De särbehandlande 
reglerna för de allmännyttiga bostadsföretagen började nu upplösas vilket medförde att 
villkoren på bostadsmarknaden började formas till en mer likvärdig konkurrens mellan de 
allmännyttiga och privata bostadsföretagen. 
Under 1990-talet blev de allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden mer 
omtvistad i den samhälliga debatten och av ekonomiska eller politiska skäl sålde ett antal 
kommuner ut delar eller hela sitt allmännyttiga fastighetsbestånd till privata aktörer. 
För att hindra denna utveckling, som främst var ett stockholmsfenomen, stiftades år 2002 
”Lagen om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102)”, även kallad allbolagen. När allbolagen 
trädde i kraft ersatte den ”Lagen om tillfällig minskning av det generella stadsbidraget vid 
försäljning av aktier eller andelar i eller utbetalning från kommunala bostadsföretag”, den så 
kallade stopplagen. Denna stopplag infördes även den för att förhindra utförsäljningar och 
sedan 2000 har antalet försäljningar minskat kraftigt.  
I ett kommittédirektiv (2007:18) förklaras att allbolagen består av två delar. I den första delen 
finns bland annat allmännyttigt bostadsföretag definierat. Den andra delen innehåller 
tillståndsplikten som reglerar de allmännyttiga bostadsföretagens möjligheter att sälja delar 
eller hela sitt fastighetsbestånd genom att det allmännyttiga bostadsföretaget måste få tillstånd 
av länsstyrelsen till försäljning. Det är tillståndsplikten som kommer att tas bort när lagen 
ändras. 
   
Lars- Erik Lövdén (2001), f.d. socialdemokratisk bostadsminister, säger att samhället har ett 
uttalat ansvar för bostadsförsörjningen. Staten ansvarar för lagstiftning och ekonomiskt stöd 
till bostadsbyggandet medan kommunerna har ansvaret för planeringen och genomförandet. 
Bostadsförsörjningen är av stor betydelse för de enskilda kommunernas utveckling. 
 
Debatten om allmännyttiga bostadsföretag fick ökad kraft i och med regeringsskiftet i 
september 2006. Därför är frågan om dess existens och reglering av de allmännyttiga 
bostadsföretagens försäljning av fastigheter viktig för den framtida funktionen av Sveriges 
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kommuner. Regeringsskiftet medförde ändrade riktlinjer för den svenska bostadspolitiken och 
den nya regeringen fokuserar på kommunalt självstyre och privatisering. 
Hyresgästföreningen konstaterar i sin rapport ”I ombildningens spår” (2004) att ombildning 
av hyreslägenhet till bostadsrätt i hög grad är ett stockholmsfenomen. De grundar detta på att 
80 procent av landets totala antal ombildningar skett i stockholmsregionen. Av dessa har de 
flesta skett i Stockholms innerstad. Där har andelen bostadsrätter ökat från 29 procent till 54 
procent mellan åren 1999 och 2003. 
 
Här presenteras ett urval av åsikter om konsekvenser av avskaffandet av tillståndsplikten i 
allbolagen: 
 
I Arbetarbladet (2007-02-01) står det att en naturlig utveckling av större utförsäljningar är 
ökad segregering. Det är bostäderna i de centrala delarna som bedöms vara de mest attraktiva 
och blir således de första som säljs ut. I anslutning till försäljning ökar priser och hyror och på 
grund av människors olika betalningsförmåga så blir följden en uppdelning och därmed ökar 
segregeringen. 
 
I en intervju i tidningen Vår bostad säger Hans Lind, som är professor på bygg- och 
fastighetsekonomi avdelningen på Tekniska Högskolan i Stockholm, att han inte tror att den 
förändrade politiska situationen kommer att medföra några betydande effekter för de 
allmännyttiga bostadsföretagen. Han säger att det antal kommuner som kommer att göra 
större ändringar är förhållandevis få till antalet. Hans bedömning är att i flertalet av 
kommunerna finns en bred uppslutning kring att de allmännyttiga bostadsföretagen har en 
betydelsefull uppgift på bostadsmarknaden. 
 
Bostadsforskaren Bengt Turner säger i en intervju till Sveriges radio att i takt med 
utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter blir andelen 
socialbidragstagare allt större i de kvarvarande områdena. Han menar att i det fall det är en 
bred allmännytta, som tar hand om de hushåll som är socialt svaga, och vidare en försäljning 
av beståndet blir aktuellt, blir konsekvensen att de socialt svagare hushållen finns kvar och det 
går mer mot en socialnytta.   
 
 
1.2 Problemdiskussion 
I regeringens promemoria kan läsas att allbolagen infördes under 2002 för att förhindra att 
allmännyttiga bostadsföretag sålde sitt fastighetsbestånd. Det var framförallt i Stockholm som 
staten var orolig att allmännyttiga bostadsföretag skulle sälja hela sitt bestånd och genom 
detta skulle bruksvärdessystemet gå förlorat. 
I nuläget är allbolagen återigen ett hett omdiskuterat och i januari 2007 gav regeringen ett 
förslag i sin promemoria om upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om 
allmännyttiga bostadsföretag. Vidare gav regeringen ett förslag i sin bostadspolitiska 
proposition i mars om tillståndspliktens upphävande. Ikraftträdandet föreslås till den 1 juli 
2007. Det slutliga beslutet kommer att fattas i början av juni 2007.  
Tillståndsplikten innebär att en kommun, för att få genomföra en försäljning, måste söka 
tillstånd hos den aktuella länsstyrelsen. 
 
Hyresgästföreningen skriver i sin rapport, I ombildningens spår, att tillståndsplikten är den 
mest kritiserade delen av allbolagen då den inskränker de allmännyttiga bostadsföretagens 
självstyre. Många av de mindre kommunerna i landet hindras, genom tillståndsplikten, att 
sälja fastigheter som innebär stora kostnader för bostadsföretaget. Kommunerna har inte 
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samma möjligheter att förnya och modernisera sitt fastighetsbestånd, som i många fall består 
av fastigheter från sextiotalet och miljonprogrammet.  
Halmstad ligger i en relativt liten kommun och där har det allmännyttiga bostadsföretaget fått 
tillstånd att sälja delar av sitt bestånd. Dessa fastigheter var från 60-talet och hade ett 
renoveringsbehov. Detta indikerade ett eventuellt intresse för framtida försäljningar av det 
kommunala fastighetsbeståndet och därför valde vi att ha med Halmstads bostadsmarknad i 
vår undersökning.  
Eftersom försäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd var störst i Stockholm, 
före allbolagens införande, vill vi undersöka om detta kommer att ske igen när 
tillståndsplikten avskaffas och använda Stockholms bostadsmarknad som jämförelseobjekt till 
Halmstads bostadsmarknad. 
 
 
1.3 Problemformulering 
Hur kan bostadsmarknaden i Halmstad och Stockholm påverkas vid avskaffandet av 
tillståndsplikten i allbolagen? 
 
 
1.4 Syfte 
Eftersom tillståndsplikten reglerar de allmännyttiga bostadsföretagens möjligheter att sälja 
delar eller hela sitt fastighetsbestånd så undersöker vi effekterna på bostadsmarknaden då 
detta underlättas. Vi undersöker vilka skillnader det finns mellan de respektive städernas 
bostadsmarknader. Vi beskriver och förklarar de eventuella skillnader som iakttas. Syftet med 
uppsatsen är även att undersöka de allmännyttiga bostadsföretagens framtida uppgift i 
samhället. 
 
 
1.5 Centrala begrepp 
Vi tar här upp de mest centrala begreppen i undersökningen och ger en kort förklaring för att 
det ska bli lättare att följa med i texten. 
 
Allmännyttigt bostadsföretag 
I SOU, statens offentliga utredningar, 2003:44 sägs att med ett allmännyttigt bostadsföretag 
menas ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som drivs utan vinstsyfte och i 
sin verksamhet i huvudsak förvaltar fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. 
Utöver driften av det enskilda företaget har allmännyttiga bostadsföretag en samhällelig 
uppgift som grundar sig på medborgarnas krav och önskemål. 
 
Bruksvärdesmetoden/systemet 
I SOU 2000:33 beskrivs att en lägenhetshyra skall sättas efter en likvärdig lägenhets hyra i det 
allmännyttiga fastighetsbeståndet.  
 
Fastigheter 
I Jordabalken 1 kap 1 § utläses att ”fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En 
fastighet kan avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt”.  
Med kommersiella fastigheter avses fastigheter som används i ett företag som har till mål att 
producera förvaltningstjänster i form av uthyrning av bostäder och lokaler.  
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Kommunalt bostadsföretag 
På SABO:s hemsida förklaras att med ett kommunalt bostadsföretag menas ett allmännyttigt 
bostadsföretag där kommunen har bestämmanderätten. Det finns både del- och helägda 
kommunala företag. 
Praktiskt taget alla allmännyttiga bostadsföretag är kommunalägda. 
 
Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 
Den 1 april 2002 trädde ”Lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag” i kraft. Lagen 
är allmänt kallad allbolagen vilket är den benämningen som fortsättningsvis används i denna 
uppsats. Lagen reglerar försäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens fastighetsbestånd 
och utdelningsmöjligheterna till aktieägarna. 
 
Självkostnadsprincipen 
I motion 2006/07:C286 förklaras att självkostnadsprincipen innebär att hyran för en hyresrätt 
inte får överstiga kommunens kostnader för verksamheten. 
 
Tillståndsplikten 
Det andra kapitlet i allbolagen består av tillståndsplikten som reglerar kommunernas 
möjlighet att sälja delar eller hela sitt fasighetsbestånd. Den säger att ett allmännyttigt 
bostadsföretag måste söka tillstånd hos länsstyrelsen före en försäljning i fastighetsbeståndet. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Här presenteras uppsatsens disposition: 

 

INLEDNING 

TEORETISK 
REFERENSRAM 

METOD 

EMPIRI 

ANALYS OCH 
SLUTSATSER 

Uppsatsen är indelad i fem olika 
kapitel. I inledningen redogörs för 
uppsatsens ämnesområde och vägen 
fram till problemformulering. 
I det efterföljande kapitlet, teoretisk 
referensram, framställs uppsatsens 
teoretiska bakgrund som uppdelats i 
två teman.  
Den teoretiska referensramen följs 
av ett metodkapitel där upplägget 
för uppsatsen diskuteras. 
Empirikapitlet består av primärdata 
som samlats in under de personliga 
intervjuerna samt mejlutskicken. 
Primärdatan presenteras i 
uppsatsens två teman med varje 
intervjupersons svar för sig. Sist 
analyseras primärdatan som ställs i 
relation till uppsatsens 
problemställning och syfte. Utifrån 
det framkomna underlaget dras 
därefter slutsatser.   
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel definieras de två teman som undersökningen bygger på. Det första temat är 
lagstiftningen och här förklaras de lagar som berör uppsatsen. Det andra temat är 
bostadsmarknaden och här förklaras bland annat de olika upplåtelseformer som är 
intressanta för undersökningen.  
 
2.1 Lagstiftningen 
I kommittédirektiven (2005:116) skrivs att de allmännyttiga och kommunala bolagen, indirekt 
eller direkt, regleras av lagstiftningen i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 
hyreslagen (1970:994)och hyresförhandlingslagen (1978:304). 

2.1.1 Hyreslagen  
I Fastighetsnytt (2005) sägs att möjligheten att hyra sin bostad är av stor praktisk betydelse 
och för att inte utnyttjas på fel sätt har hyreslagen karaktär av att vara en social 
skyddslagstiftning. Lagen innehåller tvingande regler, som inte går att avtala bort. Ett avtal 
som är mindre förmånligt för hyresgästen än hyreslagen är därför inte bindande. Hyresgästen 
anses vara den svagare parten och lagen dömer därför till dennes fördel. 
På SABO:s hemsida förklaras att hyreslagens regler kompletteras med hyresavtalets 
bestämmelser. 

2.1.2 Hyresförhandlingslagen  
På SABO: s hemsida anges att i hyresförhandlingslagen finns de grundläggande reglerna för 
kollektiva hyresförhandlingar. Lagen reglerar rätten till förhandlingsordning och vad som 
gäller när ett avtal om förhandlingsordning har slutits. 

Lagen reglerar vidare förbindelsen mellan hyresvärd och hyresgästorganisation. De 
förhandlingsöverenskommelser som bestäms mellan hyresvärden och en 
hyresgästorganisation blir även bindande mellan hyresvärden och hyresgästen genom en 
förhandlingsklausul som finns i hyresavtal. 

2.1.3 Kommunallagen 
I kommittéer (2005:116) säger författarna att även kommunallagen (1991:900) innehåller en 
del viktiga grundprinciper som har betydelse för kommunernas förutsättningar att bedriva 
bostadspolitik. Bland annat regleras kommunernas möjlighet att bedriva näringsverksamhet. 
Begränsningen innebär att kommunerna skall bedriva verksamhet utan vinstintresse och vars 
syfte är att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt dess medlemmar. 
Självkostnadsprincipen, som är en av de bärande principerna i kommunallagen, innebär att 
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för 
de tjänster som tillhandahålls. Den innebär också att eventuella överskott som genereras ska 
stanna kvar i verksamheten. Frågan om självkostnadsprincipen även ska gälla de 
allmännyttiga bostadsföretagen har varit omdiskuterad. Vid tillkomsten av allbolagen sades 
att de allmännyttiga bostadsföretagen ändå får anses leva under en långsiktig 
självkostnadsprincip på grund av den i allbolagen tillförda utdelningsbegränsningen. 
Likställighetsprincipen, en annan bärande princip i kommunallagen, säger att kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för annat. 

2.1.4 Allbolagen 
I ett kommittédirektiv (2007:18) står att allbolagen trädde i kraft den 1 april 2002 och ersatte 
den så kallade stopplagen, lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella 
statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från allmännyttiga 
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bostadsföretag, m.m. Allbolagen tillkom för att hindra utförsäljningen av allmännyttiga 
bostadsföretags hyreshus i främst storstäderna. Syftet är att säkerställa att 
bruksvärdessystemet fungerar även i framtiden. 
Allbolagen består av två kapitel. I det första kapitlet redogörs för vad som menas med ett 
allmännyttigt bostadsföretag och här regleras frågor om utdelning för dessa företag. 
Vad som är högsta tillåtna utdelning beslutas av regeringen. För närvarande regleras detta i 
förordningen (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag. Här beskrivs 
även att allmännyttiga bostadsföretag skall sträva efter att erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i företaget. 
Allbolagens andra kapitel innehåller regler om tillståndsplikt vid överlåtelse av fast egendom 
samt aktier och andelar i allmännyttiga bostadsföretag. Lagen innebär bland annat att 
allmännyttiga bostadsföretag som ägs av en kommun måste anhålla om tillstånd hos 
länsstyrelsen för att överlåta hela eller delar av sitt bestånd av bostadslägenheter. 
Godkännande krävs även om en kommun överlåter så många aktier eller andelar i sitt 
allmännyttiga bostadsföretag att kommunernas inflytande över företagets beslut upphör.  
Det skall inte lämnas tillstånd till en överlåtelse om det kan befaras att de allmännyttiga 
bostadsföretagens hyror till följd av överlåtelsen inte kommer att få tillräckligt genomslag vid 
tillämpningen av bruksvärdesreglerna. 

2.1.5 Tillståndsplikten 
Till sommaren har regeringen beslutat att ta bort tillståndsplikten i allbolagen dock kommer 
utdelningsreglerna fortfarande vara kvar. 
Finansdepartementet skriver i en promemoria (PM 2002:102) att huvudpunkterna i kritiken 
mot tillståndsplikten är att den innebär ett betydande ingrepp i det kommunala självstyret, att 
den inte är en nödvändig förutsättning för hyressättningen enligt hyreslagen, att kraven på 
rättssäkerhet och förutsägbarhet inte är uppfyllda samt att regelverket inte är konsekvent. 
Genom tillståndsplikten försvåras kommunernas försäljning av hyresfastigheter. Som 
motivering för att ha kvar tillståndsplikten ges behovet av att behålla ett kommunalt 
fastighetsbestånd som kan vara ett underlag för tillämpning av bruksvärdereglerna. 
 
På SABO: s hemsida står det att lagändringen ger en potential för de allmännyttiga 
bostadsföretagen att se över sina fastighetsbestånd och utföra de åtgärder som anses bäst ut 
företagets synvinkel. 
På Fastighets, fastighetsanställdas förbunds, hemsida förklaras det att den nuvarande 
regeringen anser, i fråga om tillståndspliktens avskaffande i allbolagen, att om en stor 
majoritet av hyresgästerna vill äga sitt eget boende ska inte staten stå i vägen.  
Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, säger i ett pressmeddelande på 
regeringens hemsida att han inser att många vill bo i hyreslägenhet och att ett stort 
hyreslägenhetsbestånd är viktigt för att möjliggöra en flexibel arbetsmarknad. Han betonar 
dock vikten av att det inte ska existera en lag som förbjuder ombildningar till 
bostadsrättsföreningar om man på lokal nivå är överens om detta. 
 
SABO gav våren 2006 uppdrag åt IBF (Institutet för bostads- och urbanforskning) att skriva 
en rapport om allbolagens tillämpningar med avseende på tillståndsplikten vilken 
publicerades hösten 2006. Rapporten, ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och 
verkningar”, grundas på en granskning av länsstyrelsernas samtliga ärenden från april 2002 
till mitten av maj 2006. Under den perioden anhöll 184 bostadsbolag om tillstånd angående 
försäljning. I största allmänhet medgavs alla ansökningar med undantag av de i Stockholms 
län. I Stockholm var det istället så att 60 procent av ansökningarna avslogs. I de flesta län, 
bland annat Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar godkände länsstyrelsen alla ansökningar. 
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I rapporten beskrivs argument för varför nuvarande tillståndsplikt bör finnas kvar. Försäljning 
av stora delar av de allmännyttiga bostadsföretagen i en kommun kan föra med sig risken att 
det inte finns tillräckligt många jämförelseobjekt vid hyressättning. Detta i sin tur leder till att 
bruksvärdessystemet kan få en mindre roll för att sedan försvinna. Även en mer positiv 
diskussion förs angående lagens avskaffande. En aspekt är att tillståndsplikten komplicerar så 
kallad ”normal beståndsvård”. Detta innebär köp och försäljning som görs i mindre 
omfattning för att möjliggöra en effektiv fastighetsförvaltning. Det tas även upp att 
tillståndsplikten kan göra det svårare för större försäljningar att bli godkända i de fall företag 
har som avsikt att frigöra kapital för att i sin tur få tillfälle att göra renoveringar av beståndet 
där det är aktuellt.  
 
På de fastighetsanställdas förbunds hemsida står det att när tillståndsplikten avskaffas kommer 
ombildningen från hyreslägenheter till bostadsrätter sätta fart, framförallt i Stockholm men 
även i andra städer. 
De menar även att avskaffandet av tillståndsplikten är ett första steg mot att de allmännyttiga 
bostadsföretagen går under.  
Anders Bergsten, förbundssekreterare i de fastighetsanställdas förbund, menar att det är de 
mest attraktiva bostadsområdena som i första hand säljs. Han understryker att det är viktigt att 
inte glömma den efterfrågan som finns på hyreslägenheter och den service som denna 
upplåtelseform innebär. Anders Bergsten menar att politikerna glömt syftet med allmännyttiga 
bostadsföretag och dess funktion. Han undrar vem det sociala ansvaret skall läggas på då ett 
boende utan vinstsyfte inte längre kan erbjudas medborgarna. 
 
I en artikel i Arbetarbladet (2007-02-02) skrivs att som en följd av försäljningar ur det 
allmännyttiga fasighetsbeståndet kommer segregeringen att öka. Priser och hyror på 
bostadsmarknaden kommer att stiga och på grund av människors olika betalningsförmåga är 
det bara vissa samhällsgrupper som har råd med de stigande priserna. 
 
På de fastighetsanställdas förbunds hemsida står det att den nuvarande regeringens 
resonemang, i fråga om tillståndspliktens avskaffande i allbolagen, är om en stor majoritet av 
hyresgästerna vill äga sitt eget boende ska inte staten stå i vägen.  
 
 
2.2 Bostadsmarknaden 
I boken ”Bostadsmarknaden på 2000-talet” (1997) står att bostadsmarknaden i Sverige har 
sedan 1930-talets slut varit reglerad både då det gäller prisbildning och kvantiteten. Den 
snabba ekonomiska tillväxten efter andra världskriget och den därmed ökade efterfrågan på 
bostäder försvårade avskaffandet av hyresregleringen. 
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville genom miljonprogrammet häva 
bostadsbristen i landet. Denna nya kvantitativa strategi innebar att 100 000 nya 
hyreslägenheter skulle byggas per år under ett decennium. 
För att undvika kraftiga hyreshöjningar under miljonprogrammets nybyggande var 
kostnaderna tvungna att hållas i schack. Främst därför att i framtiden skulle hyrorna sättas 
efter ”självkostnadsprincipen”. 
Den tidigare förekommande hyresregleringen, i princip en frysning av hyrorna där det krävdes 
ett särskilt tillstånd för att höja hyrorna, ersattes undan för undan åren 1957-1978 av det så 
kallade bruksvärdessystemet. Systemet innebar att lägenheter, likvärdiga i fråga om inre 
standard och storlek, skulle ha samma hyra oavsett ägare. På detta sätt ville man garantera lika 
hyror i allmännyttiga och privata hyreshus med självkostanden inom de allmännyttiga 
bostadsföretagen som riktmärke. 
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Vid hyresbestämning genom bruksvärdesmetoden tog domstolen under lång tid inte hänsyn 
till läget för en hyresfastighet. Detta resulterade i att många boende i mer attraktiva 
storstadsregioner använde sin hyreslägenhet som ett värdefullt bytesobjekt vid köp av en 
annan boendeform som t ex en villa eller bostadsrätt. 
Under 1980- talet minskade andelen subventioner och regleringar på bostadsmarknaden och 
fastighetsägare belastades med högre räntekostnader än tidigare. 
 
Turner och Vedung (red.) (1997) anger olika skäl till statens minskade inblandning på 
bostadsmarknaden. Ett skäl är att det under 1990-talet inte rådde brist på bostäder och stöd till 
bostadsmarknaden tar resurser som kan läggas på mer behövande områden. På samma sätt 
menar han att subventionerna inte är rätt fördelade och kan användas på ett mer ekonomiskt 
sätt. Genom att förutsättningarna på bostadsmarknaden har ändrats konkurrerar idag 
allmännyttiga och privata bostadsföretag på lika villkor. 

2.2.1 Försäljning av allmännyttiga bostadsföretag 
I Sverige skall den allmännyttiga sektorn tillhanda hålla bostäder som ”är tillgänglig för alla, 
oavsett hushållsinkomst, familjestorlek eller andra faktorer.” (Lövdén, 2001, s. 16 ) 
 
I ett kommittédirektiv ”Allmännyttans villkor och förutsättningar” (2005:116) sägs att den 
svenska modellen med allmännyttiga bostadsföretag, som konkurrerar på samma marknader 
och på i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare, skiljer sig från den modell som 
används i många andra länder. I den senare modellen som används i andra länder främjar 
samhället företag och bostäder som är till för vissa, ekonomiskt svaga eller i övrigt utsatta 
grupper. 
I Sverige under 1930-talet kan sägas att en variant av den sistnämnda modellen användes i 
form av de så kallade barnrikehusen. 
Efter andra världskriget övergavs dessa och istället satsade man på uppbyggnaden av 
allmännyttiga bostadsföretag. 
 
Det finns en viktig skillnad mellan dessa två modeller för bostadspolitik. Den som används i 
många andra länder leder i princip alltid till att de svagaste grupperna samlades i vissa 
bostäder, områden och företag så kallade social housing. 
Även om bostäderna är av god kvalitet och innebär en stor förbättring för berörda hushåll blir 
följden dels en stigmatisering av dessa hyresgäster, dels att den sociala segregationen ökar. 
Modellen med allmännyttiga bostadsföretag som tillhandahåller goda bostäder för alla, 
oavsett inkomst eller andra särskilda behov, innebär att även de som har det sämst ställt får 
möjlighet att på hyresmarknaden efterfråga en bostad av god kvalitet till rimlig hyra. 
 
I boken ”Korsdrag i allmännyttan. Femton öppna samtal som värderar allmännyttans framtid” 
(2006) säger Göran Greider, chefsredaktör på Dala-Demokraten, att drömmen om ett bättre 
samhälle hänförs till bostaden. Han vill ha kvar allmännyttiga bostadsföretag som är till för 
alla och tycker följaktligen att de allmännyttiga bostadsföretagen borde göras starkare genom 
att samla ihop olika dominerande ekonomer, sociologer, konstnärer och arkitekter och med 
hjälp av dessa framkalla bostadsmiljöer för framtiden. 
 
Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, eftersträvar en mindre allmännytta som 
skall existera för dem som inte har möjlighet att på annat vis införskaffa bostad. Han betonar 
dock att de personer som har behov att bo i de allmännyttiga bostadsföretagen ska erhålla en 
bra bostad av mycket god kvalitet. 
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På SVT: s hemsida skrivs att 142 kommuner har planer på att sälja allmännyttiga 
bostadslägenheter och nu ger forskare på Uppsala universitet en varning för att dessa 
försäljningar kan medföra att områden med sociala bostäder bildas.  
Lena Magnusson Turner, bostadsforskare på Uppsala universitet, menar att det har 
uppkommit ett samband mellan storleken på de allmännyttiga bostadsföretagen och att de 
kritiska riskerna för att resterande bestånd bli vad som kallas för socialbostäder.  

I promemorian, ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag”, står det att tillståndspliktens avskaffande i allbolagen kan leda till att delar 
eller hela det allmännyttiga fastighetsbeståndet säljs i vissa kommuner. Eftersom det 
överordnade ansvaret för invånarnas bostadsförsörjning vilar på kommunen kan detta 
resultera att ett stort antal individer kommer utanför bostadsmarknaden. Det skrivs vidare att 
både ungdomar och äldre har i många fall en mindre möjlighet att komma in på den privata 
bostadsmarknaden till följd av ekonomiska begränsningar. Här poängteras vikten av att 
kommunens invånare, med olika livssituationer, har möjligheten att tillgå en passande bostad 
och i detta sammanhang har de allmännyttiga bostadsföretagen varit ett bra alternativ.   

 
I rapporten, ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar”, beskrivs olika 
anledningar till varför de berörda allmännyttiga bostadsföretagen ville sälja ut delar av sitt 
fastighetsbestånd. Ett skäl är att försäljningsobjekten inte passar bra in i bolagets förvaltning 
och då åsyftas ofta små, avvikande objekt eller sådana med ett läge som inte kan relateras till 
företagets övriga bestånd. En annan orsak är att skaffa kapital för att finansiera nyproduktion 
eller upprusta det befintliga beståndet. Andra anledningar är omvandling till bostadsrätt, 
strukturrationalisering, eller att en annan ägare anses ha bättre villkor att förvalta fastigheten.  

 
I publikationen ”Bostadsmarknaden år 2006-2007” (2006) framgår att en av de stora 
förändringar som skett de senaste åren är att försäljningarna av de allmännyttiga 
bostadsföretagen nu främst sker ute i landets övriga kommuner jämfört med tidigare år då 
försäljningarna framförallt förekom i Stockholms kommun. En annan förändring är att nu 
innebär försäljningarna framförallt att hyresgästerna får en privat istället för en allmännyttig 
hyresvärd mot att det tidigare skedde mycket omvandlingar till bostadsrätter av de sålda 
lägenheterna. 
 
Enligt siffror från samma publikation har försäljningen av allmännyttiga bostadsföretagens 
lägenheter till privata hyresvärdar nästan fördubblats år 2005. Från att ha legat runt 45 procent 
av totala andelen försäljningar år 2003-2004 till 80 procent år 2005. 
Däremot har försäljningen av allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter till de boende, där 
tanken är att ombilda till bostadsrätt, sjunkit kraftigt från 2003. Under 2004 och 2005 ligger 
andelen försäljningar till de boende på 7 respektive 6 procent och under 2003 var andelen 19 
procent av den totala försäljningen. Denna minskning beror främst på den skärpta 
lagstiftningen. (se bilaga 1) 
 
För år 2006 och 2007 finns än så länge inga fastställda siffror angående försäljning av de 
allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter. Därför har vi använt oss av Boverkets 
prognostiserade siffror i publikationen som vi nämnt ovan. Där anges att försäljningen av de 
allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter till privata hyresvärdar uppgår till 18 procent av 
de prognostiserade försäljningarna alltså en stor procentuell minskning från tidigare år. 
Försäljningen till de boende för omvandling till bostadsrätt har ökat markant från mindre än 
10 procent under år 2004 och 2005 till prognostiserade 64 procent 2006-2007. (se bilaga 2) 
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Figur 1 visar hur de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd har minskat de senaste åren 
tillföljd av försäljningar. 

 
 
Figur 1 Bostadsmarknaden år 2006-2007. Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2006 
 
Hans Lind, som är professor på bygg- och fastighetsekonomi avdelningen på Tekniska 
Högskolan i Stockholm, bedömer i en intervju i tidningen ”Vår bostad” att antalet kommuner 
som kommer att göra större förändringar i sitt allmännyttiga fastighetsbestånd, på grund av 
tillståndspliktens avskaffande, är få. Han tror att kommunerna inser att de allmännyttiga 
bostadsföretagen har en betydelsefull roll på bostadsmarknaden. 
 
I tidskriften ”Ekonomisk debatt” (nr 4 2005 årgång 33) skriver Kimmo Eriksson och Hans 
Lind i artikeln, ”Vad vet vi om hyresregleringens effekter?” att priserna på bostadshyreshus i 
storstadsregionerna under 1990-talet stigit med ca 200 procent. Som förklaring till detta ser 
författarna de möjliga vinster som bostadsrättsombildning ger. 

2.2.2 Bostadsformer 
I denna undersökning har vi avgränsat bostadsmarknaden till att inkludera upplåtelseformerna 
hyreslägenhet och bostadsrätt.  
 
Hyreslägenhet 
Fastighetsnytt (2005) skriver att den största skillnaden mellan nyttjanderätterna hyra och 
bostadsrätt är att bostadsrättsinnehavaren är delägare i den ekonomiska föreningen som äger 
den aktuella fastigheten och därför också indirekt svarar för själva upplåtelsen. De tar även 
upp en ytterligare skillnad mellan de båda nyttjanderätterna, nämligen att en bostadsrätt, till 
skillnad från en hyreslägenhet, i princip kan överlåtas fritt. 
I 12 kap. Jordabalken (hyreslagen) anges vad som avses med hyra till fast egendom, ett avtal i 
vilket nyttjandet till ett hus eller delar av ett hus upplåts mot ett vederlag. Vederlaget behöver 
inte utgå i pengar utan betalning i form av t ex en arbetsprestation anses även vara ersättning. 
 
I en folder, ” Bostäder och bostadspolitik i Sverige”, från Finansdepartementet (2001) anges 
att hyressektorn i Sverige omfattar drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Ägandet av dessa 
hyreslägenheter är jämt fördelat genom att hälften ägs av privata aktörer och den andra hälften 
ägs av kommunala aktörer. 
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Enligt Ulf Svensson (2004) betyder hyra för de allra flesta att hyra en bostadslägenhet. Med 
bostadslägenhet menas en lägenhet som helt eller till stor del används som bostad. De regler 
som gäller för hyra finns i jordabalken under hyreslagen. 
 
Avskaffandet av hyresregleringen sägs i SOU 2000:33, ”Bruksvärde, förhandling och hyra”, 
vara ett tidigt exempel på statlig avreglering till förmån för marknadsmekanismerna. I mitten 
av 1960-talet hade också det statliga subventionssystemet avskaffats och ersatts med 
paritetslånesystemet som syftade till att omfördela kapitalkostnaderna över tiden. 
Regeringen förutsatte att miljonprogrammet skulle bidra till att skapa balans på 
bostadsmarknaden och att de allmännyttiga bostadsföretagen med självkostnadsbaserade 
hyror skulle ha en stabiliserande roll på bostadsmarknaden.  
I SOU 2000:33 säger man att det ansågs riktigt att ersätta hyresregleringen med 
bruksvärdessystemet som innebar, i princip, fri prisbildning på hyresmarknaden. Reglerna 
skulle underlätta hyresbildning efter marknadsförhållanden. 
Med bruksvärde menas grad av praktisk användbarhet. För att underlätta jämförelser mellan 
lägenheter utarbetades ett antal för hyresgästen väsentliga lägenhetsegenskaper och förmåner 
som skall värderas objektivt. Med egenskaper avses bland annat planlösning, modernitetsgrad 
och storlek. Med förmåner avses sådant som tvättstuga, god service och vinds- eller 
källarutrymmen. Dessutom skall faktorer som exempelvis husets geografiska läge, närmiljön 
och tillgång till lekplats påverka bruksvärdet. 
Vid bedömningen av bruksvärdet skall bortses från byggnadsår och produktions-, drifts- och 
förvaltningskostnader eftersom dessa faktorer inte påverkar lägenhetens praktiska 
användbarhet för hyresgästen. 
När bruksvärdemetoden används identifieras ett antal lägenheter med motsvarande bruksvärde 
och sedan sållas de lägenheter med topphyror bort. Detta för att det måste vara ett visst antal 
hyresgäster som betalar likvärdig hyra. En jämförelse görs sedan mellan de högsta hyrorna. 
Anledningen till detta är att det handlar om att fastställa lägenhetens marknadsvärde. Staten 
utgick från att bruksvärdessystemet skulle leda till att likvärdiga lägenheter fick ungefär lika 
hyror och att hyrorna i hela beståndet, åtminstone på längre sikt, skulle anpassas till varandra 
efter lägenheternas olika bruksvärden. 
 
På SABO: s hemsida anges att bruksvärdessystemet började användas 1968, och systemet har 
sedan setts över 1973, 1974, 1984 och 1993. Meningen med systemet är att säkra 
hyresgästernas besittningsskydd genom en jämförelseprövning som baseras på principen att 
likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra. 
 
I Fastighetsnytt (2005) säger författarna att hyresvärden har rätt att ta ut ”skälig hyra”. Med 
detta menas en hyra som inte påtagligt överstiger likvärdiga lägenheters hyra. Vid denna 
bedömning skall i första hand lägenheter i det allmännyttiga fastighetsbeståndet användas. 
Hyresnivån för allmännyttiga lägenheter är med andra ord styrande för vilken hyra som får tas 
ut. 
 
Hyresgästföreningen skriver i faktabladet ”Vi vill ha rättvisa hyror!” att bruksvärdessystemet 
och bruksvärderegeln utgör en spärr mot oskäliga hyror och det ger hyresgästen inflytande 
över hyressättningen. Därför bör bruksvärdessystemet vara kvar anser hyresgästföreningen. 
 
Bostadsrätt 
Fredrik Reinfeldt m.fl. skriver i en motion (2005/06:Bo276) att för många människor är det 
viktigt att äga den egna bostaden. Han menar att det innebär en lägre servicenivå att bo i en 
bostadsrätt än i en hyreslägenhet. Positivt är att det finns större möjlighet att påverka sitt 
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boende och till kostnadsbesparingar tycker Fredrik Reinfeldt. I förorterna spelar ägandet en 
viktig roll för individen främst genom att det ger en ökad känsla av trygghet, egenmakt, 
gemenskap och integration. 
 
Enligt Lundén och Svensson (2006) menas med bostadsrätt, den rätt som en medlem har att 
på obegränsad tid nyttja lägenheten. En bostadsrätt är medlemmens andel i föreningens 
förmögenhet och rätten att utnyttja lägenheten. Bostadsrättsföreningarnas verksamhet och 
medlemmarnas rättigheter och skyldigheter regleras i bostadsrättslagen (1991:614). 
Alla fastigheter (fast egendom) i Sverige är registrerade och har en unik fastighetsbeteckning. 
Något liknande finns inte för bostadsrätter då dessa är lös egendom. På grund av detta kan 
man inte få lagfart på en bostadsrätt. 
 
Hyresgästföreningen skriver i både ”Granska ombildningen till bostadsrätt” (2004) och i ”I 
ombildningens spår” (2004) om att ombilda sin hyreslägenhet till en bostadsrätt. För 
ombildning krävs att följande kriterier är uppfyllda: 
 

• som hyresgäst kan man genom att bilda en bostadsrättsförening förvärva en 
hyresfastighet. Bostadsrättsföreningen måste vara registrerad hos Bolagsverket. 

• ett beslut om ombildning ska fattas på en föreningsstämma, även kallad köpstämma. 
Beslutet är giltigt endast om två tredjedelar (67 procent) av de hyresgäster som bor i 
den fastighet som ärendet gäller röstar för en ombildning. 

• bara de hyresgäster som är medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att rösta på 
stämman. 

 
 
På stämman tas beslut genom acklamation. Det innebär att ordföranden i stämman frågar 
medlemmarna om man kan besluta i enlighet med förslaget från bostadsrättsföreningens 
styrelse. De medlemmar som inte vill detta måste kräva en votering, en omröstning. Säger de 
inte ifrån räknas rösten som ett accepterande. 
För att bostadsrättsföringens ska få förvärva hyresfastigheten krävs att fastigheten blir 
besiktigad och att detta dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. Efter besiktningen ska en 
teknisk plan upprättas för framtida underhålls- och renoveringsbehov. Denna ligger till grund 
för den ekonomiska planen som är viktig för att se hur föreningen kan klara sin ekonomi. 
 
Lundén och Svensson (2006) beskriver hur underhållet av en bostadsrätt är fördelat. 
Föreningen ansvarar för yttre underhåll dvs. föreningens hus och mark. Det inre underhållet 
dvs. underhållet av en viss lägenhet och den mark som upplåtits tillsammans med lägenheten 
ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. 
 
 
2.3 Sammanfattning  
Det finns många skilda uppfattningar om vad som kommer att hända när tillståndsplikten i 
allbolagen avskaffas och här följer en sammanfattning av dem som tagits upp i den teoretiska 
referensrammen. Detta för att läsaren lättare ska se sambanden i uppsatsen. 
 
Finansdepartementet menar i en promemoria (PM 2002:102) att tillståndsplikten hindrar det 
kommunala självstyret och möjligheten att sälja sitt fastighetsbestånd. De anser däremot att 
tillståndsplikten kan göra det lättare att behålla ett tillräckligt stort fastighetsbestånd som 
underlag vid tillämpningen av bruksvärdereglerna.  
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I rapporten, ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar”, framställs att 
avskaffandet av tillståndsplikten ger en potential för de allmännyttiga bostadsföretagen att se 
över sina fastighetsbestånd. Argumenten för att behålla tillståndplikten finns samlade i 
rapporten. Det framkommer här att utan ett tillräckligt stort allmännyttigt fastighetsbestånd så 
kommer bruksvärdessystemet att får en mindre roll och slutligen försvinna helt. 
Även andra aspekter tas upp exempelvis att försäljningar ur det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet, i liten skala, kan leda till att de allmännyttiga bostadsföretagen kan sköta 
om det resterande beståndet effektivare. Här menas att tillståndsplikten kan stoppa 
försäljningar som verkligen behövs för att bostadsföretaget ska kunna renovera det övriga 
beståndet. Det finns andra anledningar till att ett allmännyttigt bostadsföretag kan vilja sälja 
delar av sitt bestånd t.ex. om en fastighet är mycket liten eller ligger avlägset till i förhållande 
till företagets övriga bestånd. En annan anledning kan vara att det behövs pengar till 
nyproduktion eller att företaget anser att en annan ägare skulle kunna förvalta och driva 
fastigheten på ett bättre sätt. 
 
I tidningen för fastighetsanställdas förbund, ”Fastighet”, står att avskaffandet av 
tillståndsplikten är början på slutet för de allmännyttiga bostadsföretagen. 
Bostadsforskarna Lena Magnusson Turner och Bengt Turner menar att det finns ett samband 
mellan storleken på de allmännyttiga bostadsföretagen och andelen socialbidragstagare. Då 
utförsäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter ökar blir andelen 
hyresgäster som är socialbidragstagare allt större i det resterande allmännyttiga 
fastighetsbeståndet. 
Enligt kommittédirektiv (2005:116) innebär detta att de svaga i samhället samlas på ett ställe 
och följden blir dels en stigmatisering av dessa hyresgäster och dels att den sociala 
segregationen ökar. 
 
I promemorian, ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag”, står att om det allmännyttiga fastighetsbeståndet säljs kommer vissa individer 
i samhället få svårt att hitta en bostad. Detta gäller inte minst ungdomar och äldre som kan ha 
begränsade ekonomiska möjligheter att skaffa bostad på annat sätt.   
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet för undersökningens genomförande. I slutet av 
kapitlet reflekterar vi över och diskuterar uppsatsens reliabilitet och validitet samt vilka 
avgränsningar som har gjorts. 
 
3.1 Metodiskt angreppssätt 
I uppsatsen undersöks om bostadsmarknaden i Halmstad påverkas av tillståndspliktens 
avskaffande. Vi har tittat på och jämfört med Stockholms bostadsmarknad eftersom historiskt 
har ombildandet av hyreslägenheter främst varit ett stockholmsfenomen. 
 
Jacobsen (2002) beskriver den kvantitativa undersökningen bestående av empiri i form av 
siffror och den kvalitativa bestående av ord. Eftersom empirin har samlats in genom 
individuella intervjuer så har undersökningen en kvalitativ ansats. Författaren skriver att när 
en kvalitativ ansats används blir inte situationen låst vid givna frågor och svarsalternativ som 
vid en kvantitativ ansats utan undersökningen är mer öppen för ny information och nya 
infallsvinklar. Detta visar sig i att det sätts få begränsningar på svaren den intervjuade kan ge 
och vikt läggs på detaljer, skiftningar och det unika hos varje uppgiftslämnare.  
Vi finner att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst då vår problemställning är undersökande 
och bygger på intervjupersonernas åsikter om vad som kan hända på bostadsmarknaden när 
tillståndsplikten avskaffas.  
 
Jacobsen (2002) beskriver den intensiva uppläggningen som att gå in på djupet med ett fåtal 
enheter. Det finns två olika former av den intensiva uppläggningen, fallstudier och små -N- 
studier. Fallstudier koncentreras på en speciell enhet och är lämpade för beskrivning av vad 
som är utmärkande för en enstaka plats, exempelvis en organisation, en skolklass eller en 
kommun. Små -N- studier innebär att ett fåtal enheter väljs ut, för det mesta inte överstigande 
fem eller tio. Många gånger samlar studierna enheter från olika sammanhang exempelvis 
organisationer, kommuner eller länder. Detta för med sig att den här typen av studier 
fokuserar på en specifik företeelse, men kan belysas med olika förutsättningar. Jämförelsevis 
med fallstudier tas fokus bort från en speciell plats och istället ges fenomenet större vikt. Då 
vi inte enbart undersöker ett företag utan olika personers åsikter hos bland annat allmännyttiga 
bostadsföretag, kommun och länsstyrelsen var inte en fallstudie ett alternativ utan en liten -N- 
studie mer passande för vår undersökning.  
 
Alvesson och Sköldberg (1998) beskriver tre strategier för att få grepp om verkligheten, 
induktiv, deduktiv och abduktiv ansats.  
En induktiv ansats har utgångspunkt i ett antal enskilda fall och författarna påstår att ett 
samband som observerats även är generellt giltigt.  
Jacobsen (2002) skildrar den induktiva ansatsen som att forskaren insamlar empiri och har 
inte på förhand så många antaganden. Idealet är att gå ut med öppet sinne och 
tillvägagångssättet är från empiri till teori.  
Deduktiv ansats beskrivs i Alvesson och Sköldberg (1998) som att utgå från en generell regel 
för att sedan klargöra om denna gäller i ett visst enskilt fall av intresse. 
Jacobsen (2002) beskriver att den deduktiva ansatsen börjar med bestämda antaganden och 
därefter samlar forskaren in empiri för att se om de håller. Tillvägagångssättet är från teori till 
empiri.  



   

  15 
  
 

 

Abduktiv ansats beskrivs i Alvesson och Sköldberg (1998) som ett mellanting av deduktiv 
och induktiv ansats. Det empiriska tillämpningsområdet framställs stegvis under processens 
gång och även teorin justeras och förfinas.  
Liksom vid induktiv ansats utgår den abduktiva ansatsen från empiriska fakta, men godtar 
teoretiska föreställningar och ligger på så sätt närmare deduktionen. Den abduktiva ansatsen 
skiljer sig med andra ord från induktion respektive deduktion genom att dels våga ta steget 
bortom den rena koncentreringen på fakta, dels bygga detta på empiri.  
På nationalencyklopedin (1996) kan läsas att en abduktiv ansats skiljer sig från den deduktiva 
på det sättet att de ger kunskap som är ny men inte säker, det vill säga till skillnad från vad 
som gäller i en deduktion kan slutsatserna i en abduktion vara felaktig, även om 
förutsättningarna är sanna. Slutsatsen i en abduktion är på grund av detta enbart mer eller 
mindre sannolik.  
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en abduktiv ansats då vi samlar in kunskap som är 
ny men inte säker och undersöker eventuella effekter när tillståndsplikten ska avskaffas. Även 
slutsatserna är mer eller mindre sannolika eftersom vi inte säkert kan veta vad som kan hända 
i framtiden.  
 
 
3.2 Litteratursökning 
När vi sökte efter sekundärdata hittade vi en mängd olika böcker som berörde ämnet. Det 
finns även ett stort antal artiklar i olika tidningar som handlar om allbolagen och de 
allmännyttiga bostadsföretagen samt vad som eventuellt kommer att ske i framtiden rörande 
dessa ämnen. 
Vi har även samlat mycket information från olika hemsidor exempelvis olika 
intresseorganisationers och även regeringens och riksdagens hemsidor.  
 
Här är ett urval av de ord och ämnesområden vi sökt på:  
Allbolagen 
Allmännyttan 
Allmännyttiga bostadsföretag 
Bostadspolitik 
Bostadsrätter 
Bruksvärdemetoden 
Hyreslägenheter 
Hyreslägenheter 
Kommunala bostadsföretag 
Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 
Ombildning 
Tillståndsplikten 
 
 
3.3 Datainsamling 
Jacobsen (2002) redogör för fyra olika metoder för datainsamling, individuell intervju, 
gruppintervju, observation samt dokumentundersökning. Till vår undersökning var den 
individuella intervjun mest passande då vi ansåg oss få fram bäst fakta när en vanlig dialog 
fördes. Vi ville få fram synpunkterna från just intervjupersonen, dennas inställning och 
uppfattning och därför valde vi en personlig intervju och inte en gruppintervju.  
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3.3.1 Primärdata 
Av praktiska och ekonomiska skäl fanns det ingen möjlighet för oss att göra personliga 
intervjuer med intervjupersoner i Stockholm som vi ville ha med i undersökningen. Därför 
valde vi att kontakta de aktuella företagen via telefon för att bestämma, i samspråk med 
intervjupersonerna, vilket tillvägagångssätt, via mejl eller telefon, de önskade. Samtliga 
intervjupersoner i Stockholm ville få våra frågor på mejlen och de önskade även att svara via 
mejl. Detta motiverades med att samtliga hade svårt för att boka in en telefonintervju. Om de 
hade frågorna på mejlen kunde de, när de ville och hade tid, svara utan stress. Vi kontaktade 
de tre allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm och de hänvisade oss alla tre till koncernen 
Stockholms Stadshus AB som är ägaren.  
För insamling av primärdata i Halmstad använde vi oss uteslutande av personlig individuella 
intervjuer. Vi tog även här kontakt med företagen i fråga för att få reda på vilken person i 
företaget som bäst kunde svara på våra frågor.  

3.3.2 Val av intervjuperson 
Enligt Jacobsen (2002) innebär öppna intervjuer att innehållet i förväg inte är helt fastställt 
utan genomförandet ger utrymme för utvidgning och diskussion mellan intervjuare och 
intervjuad. Öppenhet i intervjuerna karaktäriseras av att den som undersöker i liten grad har 
bestämt i förväg vad han/hon skall leta efter. Det är intervjuobjekten som avgör vilken form 
av information som samlas in och presenterar sina tolkningar och uppfattningar. 
 
Vi började insamlingen av primärdata med en personlig intervju med VD: n på HFAB. 
Motiveringen till att VD: n intervjuades var att vi ville intervjua en person som har god insyn i 
företaget och kunde tänkas ha kvalificerade och välgrundade tankar och idéer om framtiden 
och i HFAB: s fall var denna person VD: n.  
För att se om ägarnas, Halmstad kommuns, perspektiv skilde sig från HFAB: s genomförde vi 
även en intervju här. Valet av intervjuperson föll på ordföranden i fastighetsnämnden vars 
insyn i Halmstads fastighetsbestånd var en tillgång för undersökningen.  
Vi intervjuade även länsstyrelsen för att få deras åsikter om tillståndspliktens avskaffande. 
Detta eftersom länsstyrelsen är den myndighet som beslutar i ärenden som gäller försäljning 
av det allmännyttiga fastighetsbeståndet. Vi tog kontakt med länsstyrelsen och blev hänvisade 
till länsbostadsdirektören som var den som besatt störst kunskap på området. 
 
Vi ville även ha en intervju med Hyresgästföreningen och med en bostadsrättsorganisation. Vi 
gjorde dessa intervjuer via mejl till rekommenderade intervjupersoner inom respektive 
organisation i Stockholm. Att det blev i Stockholm och inte i Halmstad föll sig naturligt då 
det var i Stockholm som det, före allbolagens införande, ombildades mest hyreslägenheter och 
därför borde de valda organisationerna redan ha erfarenhet från tidigare. Vi antog att de två 
organisationerna, Hyresgästföreningen region Stockholm och Sveriges bostadsrättscentrum 
(SBC), var väl insatta i ämnet och eftersom den ena gynnas av lagändringen samtidigt som 
den andra kan tänkas förlora medlemmar på den så antog vi att deras åsikter skulle bli 
motsatser till varandra och därför var det relevant att ha med båda.  
Den handläggare som vi intervjuat på Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderades av 
myndigheten vid den inledande telefonkontakten. Intervjun genomfördes sedan via mejl. 
Genom Familjebostäder AB, som är ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag, blev vi 
hänvisade till den administrativa direktören på Stockholm Stadshus AB. Han var insatt i de 
frågor vi ville ha svar på och ställde gärna upp på en mejlintervju. 
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3.3.3 Intervjuguide 
Den öppna individuella intervjun är enligt Jacobsen (2002) till stor del strukturerad. Den 
öppna intervjun bör inte vara utformad så att den innehåller på förhand fastställda frågor. Den 
skall å andra sidan inte heller vara helt öppen där det inte finns någon förbestämd plan över 
intervjun.  
Till vår hjälp vid intervjutillfällena utformades en intervjuguide med ämnesområden och 
underrubriker. Detta gjordes för att vi inte ville låsa oss vid specifika frågor men 
huvudsakligen till hjälp för att vi inte skulle glömma av något.  
Utformningen av frågeformuläret som skickades via mejl baserades på de ämnesområden, 
centrala för undersökningen och endast de mest väsentliga frågeställningarna togs upp. Detta 
kändes befogat då vi inte ville utforma ett formulär som skulle ta omotiverat lång tid för 
respondenterna att besvara och vi visste i stora drag vad vi skulle fråga om efter de inledande 
intervjuerna i Halmstad.  

3.3.4 Intervjuprocessen 
Intervjuerna i Halmstad gjordes på respektive intervjupersons arbetsplats. I två av fallen i ett 
grupprum och i ett på den intervjuades arbetsrum. I alla tre fallen inleddes intervjun med en 
förklaring till vad undersökningen gick ut på och en presentation av oss själva. Vidare 
behandlades olika centrala ämnesområden i den följd som föll sig naturligt för de olika 
intervjutillfällena.  
Jacobsen (2002) menar att med telefonintervjuer är det svårt att skapa en personlig kontakt 
men samtidigt minskas den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att den intervjuade 
uppträder på ett annat sätt vid närvaro av den som utför intervjun.  
Vi tyckte att eftersom en intervju via mejl inte ger någon personlig kontakt alls var det viktigt 
att först presentera oss för intervjupersonerna via telefon för att skapa en kontakt. Vi är inte 
oroliga för någon eventuell intervjuareffekt då vi inte haft någon personlig kontakt med 
intervjupersonerna i Stockholm. 
Under intervjuerna i Halmstad har vi däremot tagit eventuella intervjuareffekter i beaktande 
och vid intervjutillfällena försökt hålla en så låg profil som möjligt. 
När vi ändrade insamlingsmetod för primärdata gick vår undersökning från att vara öppen till 
en mer sluten intervjumetod. Vi hade under våra tidigare intervjuer i Halmstad skaffat oss en 
bild av vad det var vi ville ha svar på och kunde på så sätt ställa de precisa frågorna som 
berörde undersökningen till intervjupersonerna i Stockholm. 
Vi bedömer att vi fått in den relevanta informationen trots att vi använt oss av olika 
intervjusätt. 
 
Jacobsen (2002) framhåller vikten av att ha ögonkontakt med den intervjuade vilket försvåras 
om anteckningar förs. Istället kan diktafon användas och på så sätt få med allt som sägs 
ordagrant. Även att få med citat är en viktig aspekt vid användning av diktafon.  
Vid två intervjutillfällen användes diktafon för att på bästa sätt få med all fakta och genom 
detta tillvägagångssätt kan de som intervjuar ägna hela sin uppmärksamhet åt den intervjuade.  
Författaren beskriver även en nackdel med användandet av en diktafon som utgörs av att den 
intervjuade har en negativ inställning till att bli inspelad på band.  
Detta var fallet vid vår tredje intervju och för att tillgodose den intervjuades önskningar fördes 
i stället anteckningar.  
Vid de personliga intervjuerna har vi varit två som intervjuat. Att vi valde att inte vara hela 
gruppen var av hänsyn till den intervjuade. Genom att vara två kunde den ena genomföra 
intervjun medan den andra observerade och skrev stödord. Det är lättare för intervjupersonen 
att bli distraherad om det är fler som medverkar i intervjun. 
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3.4 Avgränsningar 
Före allbolagens införande var intresset för ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrätter 
främst ett stockholmsfenomen. Därför anser vi att det är av stort intresse att se hur 
avskaffandet av tillståndsplikten påverkar bostadsmarknaden i Stockholm. Vi har därför valt 
att ta med Stockholm i undersökningen och vi har avgränsat oss till Stockholms 
bostadsmarknad. Vi ville jämföra Stockholm med en mindre stad med en hög 
inflyttningsfrekvens eftersom det i en sådan stad kan tänkas finnas ett intresse för att ombilda 
hyreslägenheter till bostadsrätter. 
Då Halmstad är en attraktiv inflyttningsort bland annat på grund av dess geografiska läge blev 
vi intresserade av att se hur bostadsmarknaden där kan komma att påverkas av omskrivningen 
av allbolagen. Vi kommer att göra en jämförelse av dessa två städers bostadsmarknads 
förmodade utveckling.  
Under skrivandet av denna uppsats har inte det slutgiltiga beslutet fattats om tillståndspliktens 
avskaffande. Vi utgår i denna undersökning ifrån att tillståndsplikten kommer att avskaffas. 
I uppsatsen menas med bostadsmarknad de olika boendeformerna: hyreslägenhet och 
bostadsrätt. 
 
 
3.5 Metod för analys 
Då intervjuerna genomförts granskades de tillsammans mellan oss gruppmedlemmar. 
Intervjuerna med diktafon skrevs ut och svaren från mejlutskicken lästes igenom.  
Därefter kortades intervjuerna ner vilket medförde att det insamlade materialet blev lättare att 
hantera och överblicka. Vidare delades intervjun upp under olika kategorier för att på så sätt 
underlätta analysen. Här användes två kategorier, praktiska konsekvenser av lagändringen och 
bostadsmarknaden. Under dessa infogades informationen och en bättre struktur av den 
insamlade empirin uppnåddes på så sätt. Analysen utarbetades genom de olika 
intervjupersonerna, både i Halmstad och Stockholm, jämfördes för att se skillnader och 
samband.  
 
 
3.6 Metoddiskussion 
Grønmo (2006) redogör för hur bedömning av datakvalitet görs med hjälp av två metoder, 
reliabilitet och validitet.  
Jacobsen (2002) framhåller betydelsen av att förhålla sig kritiskt till kvaliteten på de fakta 
som insamlats. Författaren redovisar tre frågeställningar som är relevanta för granskningen. 
Har undersökningen gett oss de fakta vi ville ha? Kan det som framkommit överföras till 
andra sammanhang? Är den fakta som samlats in tillförlitlig?  
 
3.6.1 Validitet 
Grønmo (2006) beskriver att validitet behandlar datamaterialets giltighet för de centrala 
problemställningarna. Validiteten betraktas som hög om faktainsamlingens resultat är relevant 
för problemställningarna.  
Validiteten anses dock som låg om det undersökts någonting annat än vad som krävs för 
problemställningen. Validitet beror på hur undersökningsprojektet är utarbetat, främst med 
hänsyn till urvalet av enheter och informationstyper.  
 
Med tanke på att våra intervjupersoner utgör olika funktioner i samhället har den fakta som 
framkommit på intervjuerna varit fokuserad på skilda ämnesområden. Trots detta har de i 
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samtliga fall knutits till frågeställningen och även om utsvävande information erhållits är det 
endast positivt för oss författare då vi får en större helhetsbild av ämnesområdet.  
 
Då vi ville få fram personliga åsikter om ett förhållande valdes den personliga intervjun i 
Halmstad parallellt med mejlutskick till undersökningsenheterna i Stockholm. Valet av dessa 
former av faktainsamling medförde att vi fick in den information som var relevant för 
problemställningen.   
Då vi granskat litteraturen och de olika åsikterna på ämnesområdet med största noggrannhet 
minskas den eventuella risken att centrala delar förbigåtts.  

3.6.2 Reliabilitet 
Grønmo (2006) beskriver att reliabilitet anknyts till pålitlighet. Reliabiliteten betraktas som 
hög om planeringen av undersökningen samt insamlingen av fakta ger pålitliga resultat och 
den genomförts grundligt och systematiskt. Pålitligheten visar sig genom att vi får identiska 
uppgifter i det fall vi använder samma undersökningsmetod vid olika faktainsamlingar av 
samma händelse.  
 
Vårt urval av intervjupersoner är samtliga väl insatta i branschen och vi har en bra uppfattning 
av deras kompetens på ämnesområdet. Även att intervjupersonerna har haft en positiv attityd 
till att bli intervjuade har medfört en fördel för att vi ska få fram en så innehållsrik och 
tillförlitlig information som möjligt. 
Jacobsen (2002) säger att vid individuell intervju kan den så kallade intervjuareffekten ha 
inverkan på resultatet. Här menas att den som undersöker kan påverka intervjupersonen med 
tanke på kroppsspråk, klädsel, talspråk osv. Vi har tagit detta i beaktande det diskuterades 
fram ett konsekvent tillvägagångssätt som tillämpades vid intervjuerna. Den typen av frågor 
och berörda ämnesområden som framkom under intervjun var så pass allmänna att 
intervjupersonerna inte borde påverkas av att olika intervjuare ställde dem. 
 
Jacobsen (2002) säger att en risk för missuppfattning av svaren alltid ska beaktas vid 
personliga intervjuer, men då vi använde diktafon ses det som en mindre möjlighet. En av 
intervjuerna tolkades dock genom anteckningar och i denna fanns möjligheten för eventuell 
missuppfattning.  
Mejlutskicken kan ha haft en påverkan på respondenten till andra svar än vad som kan 
förväntas i en personlig intervju. Jacobsen (2002) beskriver kontexteffekten, som menas att 
platsen för intervjun kan ha effekt på resultatet. Detta kan vara en möjlighet i dessa fall då 
respondenterna besvarar frågorna på arbetstid och därmed utsätts för störningar i form av 
telefon och arbetskollegor och att svaren kan bli annorlunda utformade i skriftlig form då det 
finns mer tid för betänkande och reflektion. Vi finner dock att tillförlitligheten är hög i de svar 
vi fått och ser inte detta som något problem för undersökningens slutsatser.  
 
Den information som samlades från sekundärdata bestod mestadels av facklitteratur men även 
olika utredningar och fakta från Internet. Då den fakta som hämtats från Internet har varit från 
trovärdiga hemsidor så som olika intresseorganisationer, regeringen och olika allmännyttiga 
bostadsföretags hemsidor anser vi att denna är tillförlitlig.  

3.6.3 Generalisering 
Jacobsen (2002) redogör för att en kvalitativ metods avsikt oftast inte är att generalisera från 
de undersökta enheterna till populationen. Att generalisera slutsatserna i vår uppsats är inget 
alternativ då undersökningen baserats på åsikter om tänkbara effekter av en händelse.  
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Undersökningen utförs i Halmstad och Stockholm vilket gör att slutsatserna inte kan 
generaliseras till resten av landet då kommunerna har olika uppbyggnad och styrs på skilda 
sätt.  
Vi vill istället ge en större insikt i vad en händelse, det vill säga tillståndspliktens avskaffande, 
kan ha för effekter och redogöra för dessa.  

3.6.4 Källkritik 
Mycket av informationen i tidningsartiklar och på intresseorganisationers har helt olika 
budskap. Därför att organisationerna eller företagen som skriver har helt olika uppfattningar 
om hur tillståndspliktens avskaffande kommer att påverka marknaden. Vi har tagit hänsyn till 
detta när vi tagit del av materialet genom att söka information från både de som är emot 
tillståndspliktens försvinnande och de som är för.  
Eftersom vi har använt oss av olika empiriinsamlingsmetoder så har underlaget från Halmstad 
varit mer uttömmande, då vi använt oss av personliga intervjuer här, och intervjupersonen har 
haft möjlighet att prata fritt. De svar vi har fått via mejl ställde större krav på oss som 
intervjuare att precisera vad vi vill fråga om för att få ett uttömmande svar. Eftersom vi 
utförde intervjuerna i Halmstad först hade vi viss inblick i vilka frågor och ämnesområden 
som var aktuella för mejlintervjuerna i Stockholm och vi anser att vi fått in tillräckligt 
underlag för att gå vidare i undersökningen. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs för de primärdata som samlats in och som undersökningen bygger på. 
Först i kapitlet kommer en kort presentation av de som intervjuats i uppsatsen och detta följs 
av intervjuerna. 
 
4.1 Undersökningens huvudpersoner  
Här följer en presentation av de företag som vi använt i vår undersökning: 
 
Halmstads Fastighets AB 
HFAB är Halmstads största fastighetsbolag som hyr ut och förvaltar egna bostäder. Bolaget 
bildades 1942 och är ett helägt kommunalt aktiebolag. HFAB äger ungefär 60 procent av 
Halmstads hyreslägenhetsbestånd och det utgörs av 9500 hyreslägenheter och 300 lokaler. 
Intervjupersonen är HFAB: s VD Jonas Hansson som har varit verksam i företaget sedan två 
år tillbaka. 
 
Halmstad kommun, fastighetskontoret 
Fastighetskontoret har hand om och verkställer arbete såsom ny- och ombyggnation, 
uthyrning, fastighetsunderhåll, fastighetsservice och markskötsel. Fastighetskontorets arbete 
bestäms av fastighetsnämnden som består av sju folkvalda ordinarie ledamöter samt fyra 
ersättare. 
Halmstad kommun har omkring 7000 anställda varav 100 personer tillhör fastighetskontoret. 
 
Intervjupersonen är fastighetsnämndens ordförande Carl Gustav Nilsson (m) som har varit 
anställd sedan 1992 både som ordförande eller vice ordförande beroende på maktskiften. Carl-
Gustav är så kallad fritidspolitiker och ägnar två till två och en halv dag i veckan åt 
fastighetsnämnden. 
 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur allt ska skötas i Sverige och 
länsstyrelsen verkställer de besluten. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med 
tillsynsansvar, en servicemyndighet, och en överklagandeinstans. 
 
Hallands länskontor ligger i Halmstad. Det är här tillståndsansökningarna beträffande 
försäljning av de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd i Halland har behandlats sedan 
allbolagens införande 2002. 
Vi intervjuade Thor Johansson som är Länsbostadsdirektör och har haft denna position sedan 
1985. På länsstyrelsen har Thor varit verksam sedan 1994 då Länsbostadsnämnden fram till 
december 1993 utgjorde en egen myndighet. 
 
Stockholms Stadshus AB 
Det är Stockholmstad som äger koncernen Stockholms Stadshus AB. Företaget fungerar som 
ett sammanhållande bolag för flertalet av stadens aktiebolag och här ingår bland andra de 
allmännyttiga bostadsföretagen AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska 
bostäder. 
Intervjuperson på företaget är Joachim Quiding som är administrativ direktör. 
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Länsstyrelsen styrelsen i Stockholms län 
Stockholms län bor ca en femte del av landets befolkning, cirka 2 miljoner invånare, bosatta i 
länets 26 kommuner.  
Intervjuperson är Ulla Peterson, handläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 
Hyresgästföreningen region Stockholm 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster och är 
partipolitiskt obundna. Medlemmarna består av över en halv miljon hushåll och 
Hyresgästföreningen är indelad i tio regioner. Organisationsstrukturen finns på fyra nivåer: 
lokalt, kommunalt, regionalt och riksnivå. 
Intervjupersonen är Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen. 
 
Sveriges bostadsrättscentrum- SBC 
SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Västerås och Sundsvall.  
Moderbolaget heter SBC Sveriges bostadsrättscentrum AB och de arbetar med 
förvaltningstjänster och antalet anställda i koncernen är 230 personer. 
Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik 
samt projektutveckling.  
Intervjuperson är Mats Lindbäck som arbetar på kontoret i Stockholm. 
 
 
4.2 Praktiska konsekvenser av lagändringen 
Under detta första tema börjar vi med att redovisa de intervjuer som har anknytning till 
Halmstad för att sedan presentera primärdata från Stockholm. 

4.2.1 Halmstad Fastighets AB - HFAB 
Jonas, som är VD på företaget, säger att HFAB har påverkats i sin roll som det största 
bostadsföretaget på Halmstads bostadsmarknad, både av tillståndsprövningen i länsstyrelsen 
och av utdelningsbegränsningen i allbolagen.  
Han tror att Mats Odells, kristdemokraternas 2: e vice ordförande samt kommun- och 
finansmarknadsminister, avsikt är att fortsätta arbeta för allbolagens avskaffande.  
Jonas fortsätter att förklara: 
 
”…på längre sikt kommer lagen antagligen avskaffas helt men det behövs mer underlag och 
konsekvensanalyser i frågan så att beslutet inte blir förhastat.”  
 
Att allbolagen avskaffas är en framtidsbild som Jonas ser som positiv. Han lägger stor vikt vid 
kommunernas självbestämmande och anser att alla restriktioner som inskränker på detta bör 
tas bort.   
Jonas tycker att Halmstad kommun tidigare alltid har agerat klokt utifrån de förutsättningar 
som funnits. Han tror inte att kommunen kommer att agera annorlunda i och med 
tillståndspliktens avskaffande. HFAB är ett välmående bolag och det hade varit en annorlunda 
situation om Halmstad hade varit en fattig kommun.   

4.2.2 Länsstyrelsen i Halland 
Det har inte varit några direkta bekymmer med allbolagen eller dess tillämpning i Hallands 
län, säger Thor Johansson som är Länsbostadsdirektör. Allbolagen har fungerat som det var 
tänkt, att före en försäljning av ett allmännyttigt fastighetsbestånd ska försäljningen prövas 
hos länsstyrelsen. Detta med hänsyn till att bruksvärdesprövningen inte ska bli lidande.  
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På Länsstyrelsen i Halland har inte någon begäran om försäljning förekommit som skulle ha 
påverkat bruksvärdessystemet, detta utifrån länsstyrelsen och Hyresgästföreningens 
bedömning. 
Thor tycker att en av anledningarna till att allbolagens införande gått så smidigt är det goda 
samarbetet mellan kommunerna i hela länet. Detta innebär ett bra informationsflöde mellan 
kommunerna och en öppen dialog angående de viktiga och stora frågorna.  
Thor säger: 
 
”…däremot kan sägas att lagen har haft sina nackdelar i många andra kommuner, där inte 
samarbetet infunnits och där en majoritet i kommunen haft för avsikt att sälja hela 
allmännyttan.”  
 
Han tror att detta sannolikt haft negativ effekt på bostadsmarkanden genom att vissa 
kommuner som velat sälja delar eller hela sitt fastighetsbestånd inte kunnat göra detta. Detta 
har hindrat en strukturomvandling som annars skulle ha skett. 
 
I Halland har inte lagen haft någon hindrande effekt eftersom länsstyrelsen inte har gett avslag 
i ett enda ärende rörande försäljningar, säger han och fortsätter med att förklara att effekten 
främst skett i storstäderna, huvudsakligen representerade av Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Där har avslag getts som hållit i sig hela vägen även vid överklagan till Boverket. 
Lagen har här bromsat omvandlingen från hyreslägenheter till bostadsrätter. Thor tror att i och 
med avskaffande kommer det bli en hel del ombildningar, mest i hänseende på Stockholm. 
Detta hänger samman med att i denna situation ser hyresgästen en möjlighet att tjäna pengar, 
vilket Thor tror är en stor drivkraft till varför ombildning sker i så stor omfattning.  
Thor anser inte att avskaffningen av tillståndsplikten i allbolagen är särskilt farlig men 
framhåller vikten av att det finns kvar ett relativt stort hyreslägenhetsbestånd.  

4.2.3 Halmstad kommun, fastighetskontoret 
Fastighetsnämndens ordförande, Carl Gustav Nilsson, säger att avskaffandet av 
tillståndsplikten i allbolagen är ett bra beslut. Han nämner flera olika anledningar till varför 
detta är bra för kommunen. Framför allt tycker han att en försäljning av HFAB: s 
fastighetsbestånd, som ägs av Halmstad kommun, till andra bostadsbolag ger en ökad 
konkurrens på marknaden. Detta i sin tur leder till pressade hyror och till en bättre standard på 
fastigheterna för att hålla kvar hyresgästerna.  
HFAB får genom en försäljning in mer pengar som kan gå till en upprustning av det befintliga 
beståndet samt till nyförvärv och nyproduktion av hyreslägenheter. Han konstaterar att en 
avskaffning av tillståndsplikten i allbolagen gynnar hyresgästerna. 
Carl Gustav betonar vikten av ett allmännyttigt bostadsföretag inom kommunen och han 
tycker att HFAB drivs på ett bra sätt. 
 
Nedan redovisas intervjuerna från Stockholm. 

4.2.4 Stockholms Stadshus AB 
Joachim tycker det är bra att tillståndsplikten i allbolagen avskaffas, han säger att han inte 
bara talar för sig själv personligen utan det är den allmänna åsikten inom koncernen.  
Det är ett faktum att den nuvarande regleringen är ett betydande ingrepp i den kommunala 
självstyrelsen, säger han. Joachim tycker inte att regelverket är konsekvent och att det därför 
bör tas bort. Ska de allmännyttiga och de privata hyresvärdarna konkurrera på lika villkor 
måste lagstiftningen ändras så att fastighetsbeståndet i de allmännyttiga bostadsföretagen kan 
moderniseras, säger han.  
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Dessutom försvårar och ibland till och med omintetgör allbolagen möjligheten för 
allmännyttiga bostadsföretag att genomföra strukturella förändringar i sitt bestånd, tillägger 
han.  

4.2.5 Länsstyrelsen i Stockholms län  
Ulla som är handläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län, säger att genom 
tillståndspliktens avskaffande blir det fritt fram att sälja fastigheter i de allmännyttiga 
bostadsföretagens bestånd eftersom länsstyrelsernas tillståndsprövning tas bort. Hon uttrycker 
inget direkt ställningstagande ifråga om huruvida avskaffningen är positiv eller negativ för 
bostadsmarknaden. 
Hon tror att genom tillståndspliktens avskaffande kommer fler allmännyttiga hyreslägenheter 
omvandlas till bostadsrätter. Detta kan i sin tur leda till hyreshöjningar för hyresgästerna. Hon 
grundar detta på att det kan bli brist på hyreslägenheter i framtiden. 

4.2.6 Sveriges bostadsrättscentrum - SBC 
Mats på bostadsrättsorganisationen SBC är mycket positiv till avskaffandet av 
tillståndsplikten. Detta uttrycker han genom att säga: 
 
”… för att den inte fyller annan funktion är att skapa onödig byråkrati, hindra 
bostadsrättsombildningar och hindrade kommunerna att utöva sitt självbestämmande.” 
 
Han fortsätter sin kritik mot allbolagen med att säga att införandet av lagen handlade mest om 
symbolvärde för den dåvarande regeringen, och avskaffandet har ungefär samma symbolvärde 
idag. 
Mats säger att för marknaden som helhet spelade allbolagen en oerhört liten roll däremot 
drabbade allbolagen enskilda människor mycket dramatiskt genom att inte låta de hyresgäster 
som ville ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter.  
Nu när tillståndsplikten avskaffas tror Mats att byråkratin minskar och att det blir enklare för 
boende i kommunalägda bostadsbolag att friköpa sina lägenheter. 

4.2.7 Hyresgästföreningen region Stockholm 
Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen, tycker att även om 
allbolagen har hindrat en del försäljningar av det allmännyttiga fastighetsbeståndet men inte 
alla. De allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter behövs för att jämföra med vid 
hyresprövningar och hyrorna hos dem används även som hyrestak. En sådan jämförelse är 
ganska svår och det ställs höga krav på att lägenheterna är lika, ligger i samma område, har 
lika yta, utformning och egenskaper. 
Han anser att syftet med avskaffandet är politiskt och handlar om att underlätta ombildandet 
av hyreslägenheter till bostadsrätter. Jonas tycker att det är viktigt att allmänheten har 
möjlighet till att hyra sin bostad men han tycker inte att det verkar som om regeringen delar 
hans uppfattning. 
Han säger: 
 
”De borgerliga partierna tycks ha som ideologisk grund att det är bättre att äga än att hyra.”  
 
Jonas och Hyresgästföreningen försvarar rätten att hyra och tycker att hyreslägenheten är en 
förträfflig boendeform.  
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4.3 Bostadsmarknaden 
Intervjuerna presenteras i samma ordning under detta andra tema som under det första temat, 
Praktiska konsekvenser av lagändringen. 

4.3.1 Halmstad Fastighets AB - HFAB 
Enligt Jonas är det politiken som styr frågan om att sälja eller inte. HFAB: s fatighetsbestånd 
är byggda under olika årtionden. Han säger att fastigheterna från 40- och 50-talet är av bra 
kvalitet men behöver renoveras och även 60- och 70- talets fastigheter behöver knoppas av.  
Han berättar om en försäljning av en samling hyresfastigheter på bostadsområdet Andersberg 
i Halmstad som nyligen genomfördes till den privata hyresvärden Stena Fastigheter. 
Försäljningen gjordes för att HFAB ville höja standarden i området. Genom att en ny 
hyresvärd kommer in på området ökar konkurrensen vilket bara gynnar hyresgästen anser 
Jonas. 
HFAB själva hade för avsikter att inom fyra år gå in och göra en upprustning i de fastigheter 
som såldes och nu har hyresgästerna fått ta del av detta snabbare i och med försäljningen.  
Jonas anser att försäljningen på Andersberg var helt rätt då Stena har restaurerat området 
väldigt bra. 
 
Genom försäljningen frigjordes kapital som gjorde det möjligt att renovera resterade 
fastighetsbestånd. Jonas menar att även nybyggnation är aktuell. HFAB: s strategi går ut på att 
ta hand om det gamla beståndet och bygga nytt. 
Prövningen genom länsstyrelsen vid försäljningen var en lång process och tog cirka sex 
veckor.  
Jonas säger: 
 
”…det var dock svårt att få avslag då vi startade på öster där beståndet är stort.”  
 
Då Jonas flyttade till Halmstad tog det inte lång tid innan han förstod att Halmstad är en 
mycket segregerad stad och att han skulle bo i den västra delen av staden. HFAB arbetar med 
segregationsstudier och stadsdelen öster har visat sig vara mycket utsatt, enligt Jonas.  
Han gör en jämförelse mellan Halmstad och Helsingborgs bostadsmarknad. Han säger att om 
en parallell dras till Helsingborg så har båda städerna en marknad med många privata 
hyreslägenheter.  
Skillnaden är dock att i Helsingborg är önskade ombildningar till bostadsrätter större medan 
det inte händer något märkbart i Halmstad. Detta bottnar i att hyresstrukturen är mer sund i 
Halmstad och dollartecken blinkar inte lika mycket i Halmstad som i Helsingborg, säger 
Jonas. Städerna har samma segregationsproblem vilka det i dagsläget läggs stor vikt på för att 
få till mer positiva processer.  
 
Jonas anser att ett steg i processen för att minska segregationen är att arbeta med 
människorna, förbättra deras livskvalitet och framtidstro som i nuläget inte är lika hög som 
kunde önskas.  
Hyresgästens bostadsområde får på så sätt mer värde då folk trivs med sitt boende och det 
medför en höjning av stadens attraktionsvärde. Jonas anser inte att segregeringen i Halmstad 
kommer att påverkas av tillståndspliktens avskaffande.  
Jonas tror att de allmännyttiga bostadsföretagens uppgift på bostadsmarknaden kommer att 
förändras i framtiden, men han ser positivt på detta. Han tror inte att de kommer bli mer lik de 
allmännyttiga bostadsföretagen i andra länder, han nämner England som exempel. Däremot 
ser han ett bredare tjänsteutbud hos de allmännyttiga bostadsföretagen som en framtida 
utveckling, han nämner ett allmännyttigt bostadsföretag i Malmö som har börjat med 
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arbetsrekrytering för sina hyresgäster. Detta tycker han är en positiv utveckling och ser det 
som ett steg emot segregering eftersom det ger människor med annan bakgrund än svensk en 
större möjlighet till integrering på arbetsmarknaden.  
 
Vid en lagändring är ägarna de största vinnarna då de kan arbeta med sina fastigheter hur de 
vill och utnyttja sina tillgångar på andra sätt, säger Jonas. Han tillägger att hyresgästerna inte 
blir märkbart lidande. Det är oftast den första ändringen för hyresgästen som är jobbig ur ett 
ägarbytesperspektiv.  
Jonas ger uttryck för detta genom att säga: 
 
”…då hyresgästen bott i ett hus som bytt ägare fyra gånger så är den fjärde gången inte lika 
jobbig som den första.”  
 
Med hjälp av bostadsrätterna fås en blandning av upplåtelseformer, säger Jonas. Mindre 
områden med blandade upplåtelseformer fungerar oftast bäst och de boende får känslan av att 
tillhöra ”sitt” område, fortsätter han. Han tror att de hyresgäster som är mest intresserade av 
att ombilda sin hyreslägenhet till en bostadsrätt är de som bor i de centrala delarna av 
Halmstad. Jonas motiverar detta med att säga att det är de lägenheterna som har högst värde 
och där hyresgästerna kan göra en god vinst vid en framtida försäljning.  
Jonas anser att det är bra om lagen försvinner just i hänseende på strukturförsäljningar. Den 
tidigare kommunsammanslagningen gjorde att HFAB fick överta alla de små 
bostadsföretagen och Jonas anser att det är svårt att förvalta exempelvis Hultabo, som endast 
består av någon enstaka lägenhet, på ett tillfredsställande sätt. Både ur hyresgästens och ur 
hyresvärdens perspektiv lägger han till.  HFAB är mycket anonyma därute och kommer 
endast ut dit om något är fel, exempelvis om någon kran läcker. Så i det läget hade 
strukturförsäljning varit ett bra alternativ då en privat hyresvärd med största sannolikhet 
förvaltat fastigheten på ett mer kundanpassat sätt, säger Jonas.   
 
Jonas anser att självkostnadsprincipen inte gäller för allmännyttiga bostadsföretag utan han 
anser att bruksvärdessystemet sätter hyran. Han tycker att självkostnad är en inskränkt formel, 
ingen skulle ha råd att bo kvar om den följdes. Jonas säger att kostnaderna drar i väg med 9-
12 procent/år men HFAB kan möjligen höja hyran med 2 procent. Hade 
självkostnadsprincipen används så hade alltså hyran höjts avsevärt mycket mer än vad den nu 
görs. Vid en analys av en byggnads livscykel finner man att de första 10 åren inte är 
lönsamma på grund av inkörningskostnader och liknande, de följande 20-30 åren är lönsamma 
och därefter är byggnaden i behov av renovering. Jonas uttrycker det som att byggnaden först 
är tärande, sen närande och sen tärande igen. Oftast läggs lika mycket pengar på renovering 
av byggnaderna som de är värda. 

4.3.2 Länsstyrelsen Halland 
Länsstyrelsen har godkänt samtliga ärenden, 15-20 stycken, som inkommit för 
tillståndsprövning under åren som allbolagen funnits, säger Thor. I de ärenden länsstyrelsen är 
tveksamma inhämtas yttrande av Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen. Inte i 
något fall har Hyresgästföreningen fört erinrande mot försäljning, de hade med andra ord 
inget att invända mot avyttringen. 
Prövningen i länsstyrelsen brukar ta någon månad men är beroende av antalet lägenheter som 
det är gällande, förklarar Thor.   
Thor tror inte att det hade sålt varken mer eller mindre om lagen inte funnits under denna 
tidsperiod.  
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Han anser att en minskning av hyreslägenheter leder till svårigheter med tillämpningen av 
bruksvärdessystemet och detta kan bli bekymmersamt på sikt. I Halmstad där HFAB är 
dominerande som hyresvärd på bostadsmarknaden anser inte Thor att det är bli några problem 
med bruksvärdestillämpningen, i alla fall inte inom en rimlig tid.  
I de nya ägardirektiven för HFAB (se bilaga 3) står beskrivet att företagets marknadsandel 
inte får understiga 50 procent och i dagsläget har företaget 60 procent. Thor anser inte att det 
kan bli något problem, inte så länge 50 procent av marknaden finns i HFAB: s regi. 
Thor säger: 
 
”...bostadsmarknaden i Halmstad karaktäriseras just nu av att det är brist på allting för 
alla.”  
 
Det är brist på framför allt mindre hyreslägenheter i Halmstad och i hela länet men även på 
bostadsrätter, säger Thor.  
Det yttrar sig på det sättet att Hallands län är det län som har de näst högsta 
genomsnittspriserna på de egnahemmen. I hänseende på försäljningspriserna är det Stockholm 
som har högre genomsnittskostnader är vad Halland har, säger Thor. På bostadsrätter har det 
skett en kraftig prisökning som en följd av bristen på bostäder av olika slag.  
Thor tycker att det är synd att det inte byggs fler mindre lägenheter. Motivet sägs vara att 
priset för att bygga är för högt. Men om inte det byggs små lägenheter idag, då blir bristen på 
dessa ännu större om 20 år.  
Thor förklarar: 
 
”…grunden till bostadsbristen är framför allt inflyttningen som skapar underskott av 
lägenheter.” 
 
Thor säger att bostadsbristen inte finns angiven som 100 eller 200 lägenheter, utan det är 
relaterat till kommunens storlek och blir en något subjektiv bedömning.  
Halland är en mycket attraktiv boendeort och det län som har den relativt största 
befolkningsökningen. I fjol var dock Stockholm och Skåne län större på grund av att 
asyllagen togs bort i slutet av 2005. Detta medförde att 2006 var det året som Sverige tog 
emot mest invandrare.  
 
Thor menar att en försäljning av ett hyresfastighetsbestånd, som säljs för att ombildas till 
bostadsrätter, kommer med tiden att leda till en minskning av det befintliga 
hyresfastighetsbeståndet. Han utvecklar detta genom att förklara att de pengar 
bostadsföretaget får in vid försäljningen går till nybyggnation av hyreslägenheter. Men 
eftersom det är dyrare för företaget att bygga nytt byggs färre lägenheter än vad som fanns i 
bostadsföretagets bestånd tidigare. 
 
Thor menar att de allmännyttiga bostadsföretagen i Halland har god ekonomi vilket är en 
fördel eftersom kommunerna har en bostadsförsörjningsplikt. Det innebär att de får ta ett 
större socialt bostadsansvar för dem som har svårigheter att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Det finns ett bra samarbete mellan kommunen och de allmännyttiga 
bostadsföretagen och de allmännyttiga bostadsföretagen ställer upp med lägenheter i mycket 
större utsträckning än vad de privata fastighetsägarna gör, säger Thor.  
Thor anser att det kommer att bli en del nya ombildningar i Halmstad. Han tror att de 
lägenheter som blir mest aktuella för ombildning är de som är belägna i de centrala delarna av 
staden.  
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I Halmstad har det dock bestämts att de områdena inte i första hand skall beröras av 
försäljning, utan det primära är att sälja i ytterområdena där det finns stora allmännyttiga 
fastighetsbestånd. Thor har en positiv inställning till att omvandla hyreslägenheter till 
bostadsrätter i ytterområdena som karaktäriseras av stora områden med hyreslägenhet. 
Efterfrågan för ombildning i de här områdena är antagligen inte så stor, tror Thor, men en 
blandning av upplåtelseformer är något som alla kan tjäna på. 
Thor anser att det inte är många bostadsföretag som inom den närmsta framtiden kommer att 
sälja sina lägenheter. Han hänvisar till resultatet av en enkät som Länsstyrelsen gjort i 
Halland, där bostadsföretagen svarade på om de har planer på att sälja delar eller hela sitt 
fastighetsbestånd i och med lagändringen. På denna frågeställning är det är inget företag som 
har sagt ja, utan det är inget av företagen som planerar att sälja för tillfället.  
Thor är rädd för att om man tillåter de ombildningar från hyreslägenhet till bostadsrätt som 
hyresgästerna kan komma att önska så kommer stora delar av det centrala 
hyreslägenhetsbeståndet att bli bostadsrättslägenheter snart. Detta medför den nackdelen att 
det blir svårt att tillgodose folks behov av en hyreslägenhet.  Många nyinflyttad vill ha en 
hyreslägenhet och vill inte köpa en bostadsrätt utan att känna sig för, säger Thor.  
Thor menar att hyreslägenhet kommer att finnas kvar som boendealternativ för att även om 
det nu är många som vill köpa sin lägenhet så finns det ganska många som vill hyra trots att 
hyresgästen har råd att köpa sin hyreslägenhet. 
Som skäl ger han: 
 
”…inte binda några pengar, lättare att flytta med tre månaders uppsägning, bekvämt. Det 
tycker många är en fördel och du riskerar ingenting.” 

4.3.3 Halmstad kommun, fastighetskontoret 
Carl Gustav tycker att HFAB: s andel av bostadsmarknaden i Halmstad bör ligga mellan 50 
och 60 procent. Genom att HFAB: s andel inte överskrider 65 procent så garanteras 
bruksvärdessystemets funktion anser Carl Gustav. Han tycker att det är helt i sin ordning om 
HFAB vill sälja delar av sitt fastighetsbestånd så länge det inte innebär att deras 
marknadsandel sjunker under 50 procent. 
 
Carl Gustav anser att det är bra för det allmännyttiga bostadsföretagets framtida utveckling att 
sälja vissa delar ur sitt fastighetsbestånd.  
Han uttrycker detta genom att säga: 
 
”…inte för att någon annan skulle kunna sköta det bättre, bara för att öka konkurrensen och 
för att bygga nytt.” 
 
Han ser utvecklingen som en positiv spiral där bostadsföretaget säljer de fastigheter som man 
vill och använder pengarna till att bygga nya hyreshus och till att renovera det befintliga 
fastighetsbeståndet för att sedan sälja igen allteftersom det blir aktuellt. Carl Gustav tycker att 
marknaden ska styra utvecklingen av det allmännyttiga fastighetsbeståndet. 
Han anser att i dagens samhälle så byggs det för lite vilket innebär att de unga som är nya på 
marknaden har svårt att få tag i en bostad. Detta beror främst på bristen på bostäder men 
också på att det är dålig rörlighet på marknaden. Med detta menar han att de allmännyttiga 
bostadsföretagen har blivit hindrade av lagstiftningen att följa marknadens svängningar och 
falla in i den positiva spiralen av nyförvärv och försäljning. 
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I de nya ägardirektiven står att HFAB själva ska ha rätt till att sälja upp till 2 procent av 
företagets marknadsandel utan att rådfråga kommunen, vilket Carl Gustav tycker är bra. Detta 
ökar möjligheten för företaget att själva både styra och planera sin verksamhet, tycker han.  
Carl Gustav tror inte att avskaffandet av tillståndsplikten i allbolagen kommer att leda till 
någon stor förändring över en natt, varken i Halmstad eller i resten utav landet. De 
förändringar som kan komma att ske kommer i sådana fall ske på sikt. 
På långsikt, när det allmännyttiga fastighetsbeståndet sjunker och därmed också 
hyreslägenhetens andel av bostadsmarknaden, tror han att staten kommer att behöva ge ett 
bidrag till de allmännyttiga bostadsföretagen för att de ska kunna fortsätta använda 
självkostnadsprincipen. Han förklarar detta påstående genom att säga att då det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet minskar och antal fastigheter som bär kostnaderna minskar kommer hyran 
i de lägenheter som blir kvar i beståndet att öka. 
 
Carl Gustav hänvisar till ägardirektiven för HFAB när han säger att företaget ska se positivt 
på hyresgästers önskan att ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter, framför allt i 
ytterområdena där andelen bostadsrätter är låg. 
Han tror däremot inte att intresset för ombildning är så stort utanför de centrala delarna av 
Halmstad. 

4.3.4 Stockholms Stadshus AB 
Joachim tror att tillståndspliktens avskaffande innebär att de allmännyttiga bostadsföretagen 
kommer att sälja enskilda fastigheter och större bestånd. Eftersom de allmännyttiga 
bostadsföretagen är hyresnormerande är det viktigt att de får verka på samma villkor som 
andra fastighetsägare och inte hindras i sitt självstyre.  
Joachim tror inte att lagändringen kommer att få några vidare konsekvenser och han tror inte 
att bruksvärdessystemet kan hotas av att de allmännyttiga bostadsföretagen får verka fritt på 
marknaden.     
Han säger: 
 
”…det kommer att vara kvar om inte lagstiftningen förändras, men det är inget som 
Stockholms stad eller de kommunala bolagen råder över.” 
 
Joachim säger att eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm idag äger över 
100 000 lägenheter och beräknas bygga minst 8000 nya bostäder under de kommande åren så 
hotas inte deras ställning på bostadsmarknaden. Även om ett stort antal fastigheter friköps och 
ombildas till bostadsrätter kommer de allmännyttiga bostadsföretagen att vara de största 
bostadsföretagen i Stockholm.  
Joachim säger att han inte vill uttala sig om övriga Sverige men att i Stockholm kommer 
tillståndspliktens avskaffande innebära att fler hyresgäster får möjlighet att friköpa sina 
fastigheter och ombilda dem till bostadsrätter. Han tror att intresset för detta är relativt stort, i 
varje fall, i de centrala delarna av staden och i attraktiva förorter. 
Han tror inte att de allmännyttiga bostadsföretagens uppgift i Stockholm kommer att ändras 
framöver eftersom de tre företagen har så pass stor marknadsandel.   
Han uttrycker detta genom att säga: 
 
”…de kommer alltjämt att ha ett varierat bestånd över hela Stockholms stad där de flesta 
hyresgästerna inte uppbär försörjningsstöd.” 
 
På frågan om vad han tror kommer att ske med segregationen när fler hyresgäster får 
möjlighet att äga sitt boende, säger Joachim att den förhoppningsvis kommer att minska. Det 



   

  30 
  
 

 

främsta motivet för att låta hyresgästerna i Stockholm friköpa sina fastigheter och ombilda 
dem till bostadsrätter är att minska segregationen. Det är ett mål att ge de hyresgäster som vill 
möjligheten att själva äga sitt boende, säger han. Det skapar en trygghet och ett 
ansvarstagande för fastigheten och för den kringliggande miljön om hyresgästerna äger huset 
de bor i. Försäljningar är främst aktuella i förorternas miljonprogramsområden där de 
allmännyttiga bostadsföretagen är de dominerande fastighetsägarna och där 
bruksvärdessystemet inte hindras av en försäljning.  

4.3.5 Länsstyrelsen i Stockholms län 
Ulla tror att många av de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige kommer att sälja hela eller 
delar av sitt bestånd. Hon säger att andelen hyreslägenheter på bostadsmarknaden kommer att 
minska genom att många av de sålda hyreslägenheterna kommer att ombildas till 
bostadsrätter.  
Hon anser att detta på sikt kommer att leda till hyreshöjningar i de hyreslägenheter som finns 
kvar eftersom bruksvärdessystemet sätts ur spel. När andelen allmännyttiga lägenheter på 
bostadsmarknaden sjunker minskar även de allmännyttiga bostadsföretagens möjlighet att 
styra nivån på hyrorna i hyresförhandlingar. Hyrorna kommer att sättas efter marknadsvärdet 
och detta innebär i många fall en hyreshöjning. 
 
Idag måste de allmännyttiga bostadsföretagen ha länsstyrelsens tillstånd om de vill sälja 
någon av sina fastigheter, säger Ulla och fortsätter med att förklara vad som kan ligga bakom 
att länsstyrelsen inte godkänner en förfrågan om att sälja hela eller delar av ett allmännyttigt 
bostadsföretags bestånd.  
Det måste finnas tillräckligt många allmännyttiga lägenheter, av skiftande storlek och ålder, i 
kommunen så att de allmännyttiga bostadsföretagen kan vara vägledande i fråga om 
hyressättning och de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter ska fungera som 
jämförelselägenheter för de privata hyresvärdarna när de sätter sina hyror.   
Ulla säger att om en försäljning skulle göra att de allmännyttiga bostadsföretagens andel av 
bostadsmarknaden, i den delen av kommunen som försäljningen gäller, blir för liten kommer 
det att leda till avslag på ansökan om försäljning. 
Ulla tror att det största problemet när tillståndsplikten avskaffas kommer bli just 
prissättningen av hyreslägenheter. 
Ulla menar att de allmännyttiga bostadsföretagens framtid beror helt på om kommunerna 
väljer att sälja eller inte och att detta är ett politiskt beslut som är svårt att säga något om i 
dagsläget.  

4.3.6 Sveriges bostadsrättscentrum - SBC  
Mats ser inga negativa följder av att tillståndsplikten i allbolagen avskaffas. Han säger att 
allbolagen har medfört en inskränkning på en marknad som borde få sköta sig själv.  
Han anser att allbolagen i sin helhet bör tas bort eftersom den inte fyller annan funktion är att 
skapa onödig byråkrati, hindra bostadsrättsombildningar och den hindrar kommunerna att 
utöva sitt självbestämmande.  
Bara för att kommunerna själv får bestämma över sitt allmännyttiga bostadsföretag behöver 
inte detta betyda att alla kommuner kommer att sälja ut hela sitt fastighetsbestånd. Anser 
kommunerna att de inte behöver ett allmännyttigt fastighetsbestånd borde de få vara i sin fulla 
rätt att sälja delar eller hela sin andel, säger Mats. Han fortsätter med att säga att det även kan 
vara så att ett allmännyttigt bostadsföretag hindras i sin utveckling av lagen då de inte får sälja 
vissa fastigheter för att finansiera ny- eller ombyggnader.  
Mats anser att lagen endast hindrar den naturliga utvecklingen på bostadsmarknaden.  
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Han säger att alla som vill och kan borde få möjlighet att själva äga sitt boende. Han tror att 
omskrivningen av lagen kommer att resultera i att många av hyresgästerna i det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet kommer att friköpa sina lägenheter och ombilda dem till bostadsrätter. 
Mats kan inte se att avskaffandet av tillståndsplikten kommer att resultera i annat än ringa 
konsekvenser för marknaden. 
 
Han tycker att det är mycket svårt att säga vilken uppgift de allmännyttiga bostadsföretagen 
kommer att ha på bostadsmarknaden i framtiden eftersom beslutet att sälja hela eller delar av 
det allmännyttiga fastighetsbeståndet ligger hos kommunerna och de politiker som styr.  
Han säger: 
 
"...frågan är om politikerna syftar till att låta folket bo i enlighet med vad de efterfrågar, eller 
om och i vilken grad politikerna ska styra detta." 
 
4.3.7 Hyresgästföreningen region Stockholm 
När tillståndsplikten i allbolagen tas bort kan det inte säkerställas att det finns hyreslägenheter 
kvar på bostadsmarknaden, anser Jonas. Han säger att redan idag är det stor brist på 
hyreslägenheter i Stockholm och kötiden är mycket lång hos bostadsförmedlingen. Han tror 
att i framtiden kommer det se ännu värre ut än vad det gör idag.  
Jonas menar vidare att då allbolagen också är en skyddslag för hyressättningssystemet 
(bruksvärdessystemet) och dess hyror utgör hyrestak för privatägda hyreslägenheter så kan 
hyrorna i framtiden komma att höjas. Han anser att i och med lagändringen så kommer 
hyressättningssystemet att urholkas och det blir kommer att bli svårare att sätta rätt hyra på de 
kvarvarande lägenheterna. Framförallt gäller detta de privatägda hyreslägenheterna. 
 
Jonas tror att i och med tillståndspliktens avskaffande så kommer bostadsrättsombildningen 
att ta fart igen. Detta, säger han, kommer att minska antalet hyreslägenheter, framförallt i 
Stockholms innerstad och andra attraktiva bostadsområden som närförorterna. I 
miljonprogramsförorter, spår Jonas att effekterna nog blir begränsade, eftersom efterfrågan 
för att ombilda sin hyreslägenhet till en bostadsrätt är lägre, och där kommer det att ske 
ombildningar på relativt osäkra ekonomiska grunder.  
Han säger: 
 
”…det finns risk för att människor kommer att skuldsätta sig och hamna i skuldfällor.”  
 
Detta kan ge utomstående möjlighet att tjäna pengar på andras olyckliga situation genom att 
köpa billigt för att sedan kunna sälja dyrt, säger Jonas. 
 
Han tror att segregationen kommer att öka och att den troligen blir ännu tydligare. Redan idag 
har många städer problem med segregationen av bostadsmarknaden. Många i förorterna i 
landet anser sig särbehandlade och i värsta fall får de ingen uppmärksamhet alls, säger Jonas. 
Han anser att i framtiden kommer de rika att bo för sig och fattiga/medelinkomsttagare för 
sig. Jonas tycker att i ett område är idealet att en blandning av olika boendeformer och folk 
från alla samhällsklasser blandas.  
Han befarar att inom en snar framtid kommer de som vill flytta till Stockholm från övriga 
landet att behöva mycket pengar för att få en bostad. Visserligen är det inte lätt att få en 
hyreslägenhet idag, men det blir inte lättare av att de säljs ut. Detta kommer också leda till 
ökad segregering, anser Jonas, i och med att det är bara de som har råd att köpa sitt egna hem 
som kan flytta till Stockholm om hyreslägenheterna ombildas till bostadsrätter.  
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Han poängterar att unga kommer att få det svårare på bostadsmarknaden. Färre 
hyreslägenheter gör det tuffare att komma in på marknaden vilket inte är en positiv 
framtidsbild, säger Jonas.  
 
Jonas befarar att en del hyresgäster vill ombilda sina hyreslägenheter för att kunna göra 
snabba klipp. Han tror att många som ombildar sina lägenheter kommer att sälja dem en kort 
tid efter ombildningen. Var de flyttar är oklart, men det innebär att de som flyttar in  
kommer att betala dyrt för sitt boende. 
 
Jonas säger att ett tänkbart scenario för allmännyttiga bostadsföretag i framtiden är att de 
utvecklas mer till att likna så kallade social housing som finns i andra länder i Europa. Detta 
innebär att de allmännyttiga bostadsföretagens hyreslägenheter enbart finns för 
låginkomsttagare. Klart är, tycker Jonas, att de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd 
kommer att krympa.  
Han avslutar med att säga: 
 
”Jag tror inte heller att de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att ha kvar sin 
hyresledande roll, utan frikopplas och alltmer drivas som vilket privat bostadsföretag som 
helst. Säkerligen kommer de få särskilt ansvar för sociala bostäder och bostäder till utsatta 
grupper.” 
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5. Analys & Slutsatser 
I detta kapitel redogörs för den analys som gjorts och vilka slutsatser som dragits utifrån den 
insamlade empirin. Vi gör en jämförelse mellan vad som framgått av intervjuerna från 
Halmstad och Stockholm. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 
 
5.1 Praktiska konsekvenser av lagändringen – Halmstad 
Alla tre intervjupersoner, Jonas på HFAB, Thor på Länsstyrelsen i Halland och Carl Gustav 
på Halmstad kommun, anser att det är bra att tillståndplikten tas bort men de anser samtidigt 
att den inte har haft någon större effekt i Halmstad eftersom alla förfrågningar om försäljning 
har godkänts av Länsstyrelsen i Halland.  
De tror att lagen skulle kunna hindra en nödvändig strukturomvandling på bostadsmarknaden 
om det är fråga om en större försäljning av det allmännyttiga fastighetsbeståndet.  
 
Vi håller med de intervjuade i Halmstad om att lagstiftningen kan skrivas om för att den 
hindrar de allmännyttiga bostadsföretagen från att förvalta sitt fastighetsbestånd på ett 
effektivt sätt. 
Detta får stöd i rapporten ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar”, där 
det står att tillståndsplikten kan försvåra normal beståndsvård och göra fastighetsförvaltningen 
ineffektiv.  
Jonas på HFAB anser, i likhet med det som sägs i Finansdepartementets promemoria (PM 
2002:102), att tillståndsplikten hindrar kommunernas självstyre och försvårar kommunernas 
arbete.  
 
 
5.2 Praktiska konsekvenser av lagändringen – Stockholm 
I Stockholm går åsikterna om tillståndspliktens avskaffande isär. Joachim på Stockholms 
Stadshus AB och Mats på bostadsrättsorganisationen SBC är mycket positiva till att 
tillståndsplikten avskaffas och att det i och med detta blir lättare att ombilda hyreslägenheter 
till bostadsrätter. Joachim tycker att tillståndsplikten hindrar kommunernas självstyre och gör 
det svårare för kommunen att sköta sitt fastighetsbestånd på ett effektivt sätt. Mats tycker att 
lagen haft en mycket obetydlig roll för marknaden som helhet men att den i vissa fall drabbat 
enskilda hårt. 
 
Ulla på Länsstyrelsen i Stockholm är varken negativ eller positiv till att tillståndsplikten 
avskaffas men uttrycker en oro för att hyrorna ska gå upp på sikt till följd av att 
hyreslägenheterna blir färre.  
 
Jonas på hyresgästföreningen är kritisk till att tillståndsplikten avskaffas och menar att det är 
viktigt att människor får en möjlighet att hyra sin bostad.  
 
Vi har en positiv inställning till tillståndspliktens avskaffande och vi tror inte att möjligheten 
att hyra sitt boende kommer att försvinna i och med lagändringen. De allmännyttiga 
bostadsföretagen har funnits i Sverige sedan 1930-talet och de har till uppgift att ge alla 
individer en möjlighet att få en bostad vilket de inte kommer sluta med. 
Promemorian, ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag”, menar att det är viktigt att alla har möjlighet att finna en lämplig bostad och 
att de allmännyttiga bostadsföretagen är ett bra alternativ.  
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I Stockholm där intresset för att ombilda hyreslägenheter är stort kan vi tänka oss att en större 
försäljning ur det allmännyttiga fastighetsbeståndet kommer att leda till hyreshöjningar då 
bristen på hyreslägenheter ökar. Vilket leder till att alla inte har råd att bo där. 
I promemorian, ”Upphävande av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag”, står att avskaffandet kan leda till att antalet hyreslägenheter minskar och att 
de som har en dålig ekonomisk situation kan få svårt att skaffa bostad.  
 
 
5.3 Bostadsmarknaden – Halmstad 
Jonas, VD på HFAB, säger att det är bra att tillståndsplikten avskaffas för att då kan de 
allmännyttiga bostadsföretagen genomföra försäljningar i sitt fastighetsbestånd som skulle 
gynna hyresgästerna. Han tycker att hyresgästerna är vinnarna då lagen skrivs om genom att 
de i vissa fall kan få en bättre och mer positiv kontakt till en mindre och mer lokal hyresvärd. 
Han anser att ett allmännyttigt bostadsföretag kan förvalta sin fastighetsportfölj mer effektivt 
om de själv får bestämma vilka strukturförändringar som behövs göras för att det resterande 
beståndet ska kunna skötas på ett bra sätt. Jonas har själv sett de positiva följderna som en 
försäljning kan få för hyresgästen i och med att en ny hyresvärd med andra ekonomiska planer 
tar över förvaltningen. Han menar att den försäljnings som HFAB genomförde på Andersberg 
i Halmstad var det bästa för de berörda hyresgästerna.  
Han får medhåll av både Thor på länsstyrelsen, som är positiv till ombildningar av 
hyreslägenheter i de områden där det allmännyttiga fastighetsbeståndet är dominerande, och 
av Carl Gustav, på Fastighetskontoret, som tycker att det är bra för den framtida utvecklingen 
att sälja delar ur ett allmännyttigt fastighetsbestånd. 
 
Vi menar att en stad som Halmstad, där det finns ett dominerande allmännyttigt 
bostadsföretag, kan vinna på att vissa små delar ur det allmännyttiga fastighetsbeståndet säljs 
till en privat hyresvärd. Detta ökar konkurrensen och leder till att hyresfastigheterna repareras 
och underhålls mer frekvent än om de ingår i ett stort fastighetsbestånd. Det allmännyttiga 
bostadsföretaget kan skötas effektivare om fastighetsbeståndet minskas. 
Rapporten ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar” stödjer detta, där 
det anses att en mindre försäljning av det allmännyttiga fastighetsbeståndet i en kommun kan 
göra att det resterande fastighetsbeståndet förvaltas på ett mer produktivt sätt. 
 
Eftersom HFAB: s fastighetsbestånd är så pass stort och deras roll på bostadsmarknaden i 
Halmstad är dominerande så anser inte Jonas att punktförsäljningar ur deras fastighetsbestånd 
kan påverka hyressättningen och bruksvärdessystemet i kommunen. Både Thor och Carl 
Gustav håller med Jonas och anser att eftersom HFAB har en så stor marknadsandel kommer 
inte bruksvärdessystemet att ta skada av en försäljning ur det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet.  
Thor håller dock med rapporten ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och 
verkningar” som varnar för att en för stor försäljning av det allmännyttiga fastighetsbeståndet 
i Sverige leder till att bruksvärdessystemet förlorar sin funktion och till slut kommer att 
försvinna helt. På sikt anser Thor att bruksvärdessystemet kan komma till skada vid en för 
stor försäljning av de allmännyttiga bostadsföretagens fastighetsbestånd men detta kommer 
inte att bli ett problem i Halmstad.  
 
Vi bedömer att bruksvärdessystemet inte kommer att förlora sin funktion i Halmstad. Vi 
grundar detta på att ingen av de tre intervjupersonerna ser någon förändring på 
bostadsmarknaden och att intresset för att ombilda till bostadsrätt är relativt litet i Halmstad. 
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Vi tror att de ombildningar som kommer att bli aktuella kommer att vara så begränsade i antal 
och storlek att det inte kommer att påverka hyressättnigen. 
 
Fastighet, tidningen för fastighetsanställdas förbund, anser på sin hemsida att ombildningen 
från hyreslägenheter till bostadsrätter kommer att öka i flera kommuner när tillståndsplikten 
avskaffas.  
Jonas anser inte att Halmstad är en av dessa kommuner då han säger att han inte ser att 
intresset för att ombilda sin hyreslägenhet till bostadsrätt kommer att öka hos HFAB: s 
hyresgäster i och med lagändringen. Han anser att de boende i Halmstad, till skillnad från 
exempelvis Helsingborgsborna, inte är intresserade av att tjäna pengar på sina hyreslägenheter 
och därför tror han inte att ombildandet kommer att ta fart. 
Carl Gustav och Thor tror däremot att det finns ett intresse för nya ombildningar i de centrala 
delarna av Halmstad. Men bestämmelserna i kommunen säger att försäljningen främst ska ske 
där det allmännyttiga fastighetsbeståndet är störst, vilket är utanför stadskärnan. Thor tror att 
om man tillåter ombildningar i av centralt belägna lägenheter så kommer det i framtiden 
innebära att hyreslägenhetsbeståndet där minskar vilket i sin tur kan innebära problem att 
tillgodose efterfrågan på hyreslägenheter.  
Carl-Gustav tror att det på sikt kan, i och med ett minskat allmännyttigt fasighetsbestånd, bli 
svårt för de allmännyttiga bostadsföretagen att täcka sina kostnader utan att genomföra 
hyreshöjningar 
 
Vi bedömer att intresset för att ombilda är större i de centrala delarna än de yttre områdena av 
Halmstad. Detta påstående stöds av förbundssekreteraren på Fastighet, Anders Bergsten. Han 
säger i en artikel att det är i de centrala delarna av städer som det ar attraktivt att ombilda. 
Vi menar att det inte finns tillräckligt många som vill ombilda så att det skulle leda till någon 
akut hyreslägenhetsbrist varken nu eller i framtiden i Halmstad. HFAB eller kommunen 
kommer inte att tillåta större ombildningar i de centrala delarna av staden. 
 
Jonas tror inte att de allmännyttiga bostadsföretagens framtida uppgift som bostadsförmedlare 
kommer att försvinna i och med tillståndspliktens avskaffande. Han ser utvecklingen som ett 
steg mot en utvidgad marknad för de allmännyttiga bostadsföretagen, där andra tjänster än 
bostadsförmedling införlivas i verksamheten. Han tycker att det är de allmännyttiga 
bostadsföretagens sak att arbeta för att minska segregeringen på bostadsmarknaden. Han är 
medveten om att Halmstad är en segregerad stad och har en del planer på hur man i framtiden 
kan motverka segregering. Han anser inte att tillståndspliktens avskaffande kommer att vare 
sig öka eller minska segregeringen i Halmstad. 
Jonas åsikter om de allmännyttiga bostadsföretagens framtid är en rak motsatt till de farhågor 
som förts fram av bostadsforskarna Lena Magnusson Turner och Bengt Turner som säger att 
risken för att de allmännyttiga bostadsföretagens karaktär mer kommer likna en socialnytta 
ökar då de allmännyttiga bostadsföretagen tillåts sälja delar eller hela sitt fastighetsbestånd.  
 
Vi håller med Jonas om att de allmännyttiga bostadsföretagen troligtvis kommer att utvidga 
sitt serviceutbud på marknaden i framtiden. Detta kan vara ett sätt för de allmännyttiga 
bostadsföretagen att konkurrera på en tuffare bostadsmarknad.  
 
Ingen av de tre intervjupersonerna i Halmstad tror att det kommer ske någon betydande 
förändring av Halmstads bostadsmarknad i och med tillståndspliktens avskaffande. De kan 
dock tänka sig att på sikt kan en del förändringar inträffa.  
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Vi anser att intervjupersonerna i Halmstad har rätt i sin framtidstro. I den närmsta framtiden 
är vår bedömning att inga förändringar kommer ske på Halmstads bostadsmarknad. Denna 
uppfattning bygger på att intresset för att ombilda sin hyreslägenhet till en bostadsrätt är lågt i 
Halmstad. 
Hans Lind, som är professor på bygg- och fastighetsekonomi avdelningen på Tekniska 
Högskolan i Stockholm, stödjer inställning då han anser att den förändrade politiska 
situationen inte kommer att medföra några betydande effekter för de allmännyttiga 
bostadsföretagen.  
 
 
5.4 Bostadsmarknaden – Stockholm 
Joachim, som är administrativ direktör på Stockholms Stadshus AB, och Mats, på SBC, anser 
att försäljningen av de allmännyttiga bostadsföretagens fastighetsbestånd kommer att öka i 
och med tillståndspliktens avskaffande. Precis som Joachim och Mats tror Ulla, handläggare 
vid Länsstyrelsen i Stockholms län, och Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på 
Hyresgästföreningen, att tillståndspliktens avskaffande kommer att leda till att ombildningen 
av hyreslägenheter till bostadsrätter kommer att öka. 
 
Eftersom ombildningen, före allbolagens tillträde, främst var ett stockholmsfenomen är vi 
benägna att hålla med intervjupersonerna på denna punkt. Vi anser att tillståndspliktens 
avskaffning kommer att leda till en ökning i ombildningen av hyreslägenheter till 
bostadsrätter. 
På de fastighetsanställdas hemsida bekräftas detta då där står att när tillståndsplikten avskaffas 
kommer ombildningen från hyreslägenheter till bostadsrätter sätta fart, framförallt i 
Stockholm. 
I rapporten ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar” ges indirekt 
uttryck för en oro över att det allmännyttiga fastighetsbeståndet kommer att minska då 
försäljningar inte behöver godkännas av länsstyrelsen. 
Hans Lind representerar en motsatt åsikt då han säger att han inte tror att kommuner i landet 
kommer att göra några större förändringar i det allmännyttiga fastighetsbeståndet i och med 
lagändringen. 
 
Joachim tycker det är bra att de allmännyttiga bostadsföretagen själva får förfoga över sitt 
fastighetsbestånd och han anser att detta inte hotar bruksvärdessystemet då försäljningar ur 
det allmännyttiga fastighetsbeståndet främst sker i områden där den allmännyttiga 
marknadsandelen är betydande. Joachim får medhåll av Mats, på SBC, som anser att 
kommunerna själva bör få bestämma och förfoga över sitt fasighetsbestånd. Mats säger att ett 
allmännyttigt bostadsföretag hindras i sin utveckling av lagen då de inte får sälja vissa 
fastigheter för att finansiera ny- eller ombyggnader. Mats säger att alla som vill och kan borde 
få möjlighet att själva äga sitt boende och han anser inte att en försäljning av det 
allmännyttiga fastighetsbeståndet medför negativa konsekvenser för marknaden.   
Ulla och Jonas Hagetoft anser däremot att en minskning av det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet kommer att leda till en hyreshöjning på sikt därför att bruksvärdessystemet 
slås ut. 
 
Vi anser att kommuner själva ska få ta beslut om hur deras allmännyttiga fastighetsbestånd 
ska förvaltas. Vi tror att ett allmännyttigt bostadsföretag kommer att tillgodose behovet av 
allmännyttiga lägenheter genom ett eget fastighetsbestånd eller genom att hyra in sig hos 
privata hyresvärdar.  
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Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, tycker inte att en lagtext ska hindra 
ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrättsföreningar om man på lokal nivå är överens 
om en försäljning. 
 
I frågan om bruksvärdessystemet fortsatta existerande anser vi att om en stor del av det 
allmännyttiga fastighetsbeståndet säljs så kommer grunden för bruksvärdessystemet att 
försvinna och att detta, i framtiden, kommer leda till att lägenhetshyror kommer att sättas efter 
utbud och efterfrågan. Dock tror vi att det kan leda till problem med skenande hyror i 
storstadsregioner och attraktiva inflyttningsorter där en ökad efterfrågan pressar upp priserna. 
I rapporten ”Tillståndsplikten i allbolagen – tillämpningar och verkningar”, skrivs om 
konsekvenserna av att tillståndsplikten i allbolagen avskaffas. En utförsäljning av stora delar 
av de allmännyttiga bostadsföretagen i en kommun kan medföra att bruksvärdessystemet får 
en allt mindre roll för att till slut försvinna helt. 
Hyresgästföreningen skriver att bruksvärdessystemet och bruksvärderegeln utgör en spärr mot 
oskäliga hyror och det ger hyresgästen inflytande över hyressättningen. Därför görs i 
faktabladet ”Vi vill ha rättvisa hyror!” bedömningen att bruksvärdessystemet bör få vara kvar. 
 
Jonas Hagetoft säger att det genom ett minskat allmännyttigt fastighetsbestånd finns en risk 
att de allmännyttiga bostadsföretag i framtiden kommer att utvecklas mer till att likna social 
housing som finns i andra länder i Europa. 
De allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm har idag en stor andel av bostadsmarknaden 
och ett stort fastighetsbestånd som beräknas utvidgas med nybyggnationer under kommande 
år. Därför anser Joachim inte att de allmännyttiga bostadsföretagens ställning på marknaden 
hotas genom vissa försäljningar ur beståndet. Inte heller att deras uppdrag kommer att ändras 
mot att endast inhysa hyresgäster som har försörjningsstöd.  
 
Vi anser inte att de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att få en förändrad uppgift i 
samhället. Det beror på hur lång tidshorisont man ser det på men i den närmsta framtiden, 5 
till 10 år, gör vi bedömningen att de socialt svaga i samhället inte kommer att grupperas på 
det sätt som anges. I Sveriges har de allmännyttiga bostadsföretagen och den funktion de 
fyller i samhället ett starkt folkligt stöd och en lång tradition av att tillhandahålla lägenheter 
till människor ur alla sociala skikt.  
Bostadsforskarna Lena Magnusson Turner och Bengt Turner är av den åsikten att då andelen 
allmännyttiga bostäder på marknaden minskar kommer det att i det kvarvarande allmännyttiga 
fastighetsbeståndet att vara en större andel socialbidragstagare. Detta leder till att de 
allmännyttiga bostadsföretagen får ett framtida uppdrag att tillhandahålla socialbostäder och 
deras verksamhet kommer mer att likna en socialnytta. 
 
Joachim anar att intresset för att ombilda hyreslägenheter är stort i de centrala delarna av 
staden och i attraktiva förorter. Men han säger att det är i förorterna som försäljningar 
kommer att prioriteras därför att det allmännyttiga fastighetsbeståndet är stort här. 
Joachim hoppas att möjligheten att äga sitt eget boende kommer att minska segregationen 
genom att det skapar trygghet och ansvarstagande. Jonas Hagetoft är av motsatt åsikt och han 
tror att segregationen kommer att öka i och med att många inte har råd att köpa sin 
hyreslägenhet. Detta kommer att leda till en uppdelning av bostadsmarknaden där de rika bor 
för sig och medel- och låginkomsttagare i andra områden. Han befarar en utveckling där bara 
de som har råd att köpa sin bostad kan bosätta sig i centrala Stockholm. Den yngre 
generationen kommer att få svårt att ta sig in på bostadsmarknaden då antalet hyreslägenheter 
minskar. 
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Mats anser inte att en ökad försäljning kommer att leda till konsekvenser för 
bostadsmarknaden och dess aktörer. Ulla säger att vad som händer på bostadsmarknaden och 
med de allmännyttiga bostadsföretagen beror på hur stor volym av det allmännyttiga 
fastighetsbeståndet som säljs och det kan man inte avgöra idag.  
 
Att det blir konsekvenser på bostadsmarknaden av att tillståndsplikten slopas ser vi som en 
självklarhet. Det är mest troligt att segregeringen kommer öka i framtiden. Vår bedömning är 
att en hyreshöjning främst kan bli ett problem i de större städerna i Sverige och vi är av den 
uppfattningen att då hyrorna stiger avskräcks många potentiella hyresgäster från att flytta till 
dessa orter på grund av bristande ekonomisk förmåga. Detta leder till segregering av 
bostadsmarknaden i de aktuella städerna. Men vi tror inte att segregeringen över lag i landet 
kommer att varken öka eller minska.  
Fredrik Reinfeldt m.fl. anser i en motion (2005/06:Bo276) att ägandet av det egna hemmet 
spelar stor roll i förorterna eftersom det ökar integrationen och gemenskapskänslan.  
Hyresgäster i de områden där de allmännyttiga bostadsföretagen är dominerande som 
hyresvärd, främst i ytterområdena, anser vi inte har ett intresse av att äga sitt boende eller 
ekonomi för att köpa sin hyreslägenhet.  
 
 
5.5 Slutsatser 
Vi anser inte att tillståndspliktens avskaffande kommer att påverka försäljningen av det 
allmännyttiga fastighetsbeståndet på något påtagligt sätt i Halmstad. Vi bedömer att de 
eventuella försäljningar och ombildningar som kommer att ske i Halmstad kommer att bero på 
att det allmännyttiga fastighetsbeståndet behöver förnyas och repareras. Hyresgäster i centralt 
belägna lägenheter kommer visa ett större intresse för att ombilda sina lägenheter till 
bostadsrätter än de som bor i de yttre delarna av staden.  
 
När det gäller Stockholm bedömer vi att avskaffandet av tillståndsplikten kommer att leda till 
stora strukturella förändringar på bostadsmarknaden då många där vill ombilda sina 
hyreslägenheter till bostadsrätter.  
 
Vi anser att borttagandet av tillståndsplikten kommer att leda till hyreshöjningar i Stockholm 
eftersom det kommer att finnas färre hyreslägenheter. Efterfrågan på bostäder i Stockholm 
kommer alltid att vara hög och att minskningen av antalet hyreslägenheter kommer leda till att 
de individer i samhället som har en dålig ekonomisk situation kommer att få svårt att hitta en 
bostad.  
 
Vår bedömning är att när tillståndsplikten i allbolagen avskaffas kommer ombildandet av 
hyreslägenheter till bostadsrätter att ta fart i Sverige, främst i storstadsregionerna och i 
attraktiva boendeområden. Detta för att vid en försäljning av en bostadsrätt i dessa attraktiva 
områden kan ägaren tjäna stora pengar på sitt boende då efterfrågan är stor.  Vi anser inte att 
möjligheten till stora ekonomiska vinster är lika stora i Halmstad. Detta leder till att inte lika 
många hyreslägenheter kommer ombildas där. 
 
I Halmstad kommer inte en ökad försäljning av hyreslägenheter leda till att 
bruksvärdessystemet undermineras då försäljningen inte kommer att vara omfattande. 
Vår bedömning är dock att i Stockholm kan det, genom ett minskat allmännyttigt 
fastighetsbestånd, bli svårt att använda bruksvärdessystemet som hyressättningsmetod. 
Skillnaden mellan städerna beror på ett större intresse för att ombilda hyreslägenheter i 
Stockholm än i Halmstad. 
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Vi anser inte att de allmännyttiga bostadsföretagens uppgift i samhället kommer ändras inom 
de närmsta åren. I framtiden kommer serviceutbudet hos de allmännyttiga bostadsföretagen 
att breddas för att möta den ökade konkurrensen men vi anser inte att de allmännyttiga 
bostadsföretagen kommer att närma sig de så kallade social housing som finns i andra länder. 
 
Då vi inte tror att ombildningen av hyreslägenheter kommer att öka i Halmstad kommer inte 
heller segregeringen att öka. I Stockholm där priserna för ett boende redan i dag är höga 
kommer bara de rikaste ha råd att bo kvar och att flytta dit. Detta medför en ökad segregering. 
 
 
5.6  Förslag till fortsatta studier 
När denna undersökning genomförs har ännu inte tillståndsplikten avskaffas och därför kan vi 
inte säga med säkerhet att de slutsatser vi drar om konsekvenserna för lagändringen verkligen 
kommer att ske. Vi tror att intresse för vilka konsekvenser tillståndspliktens avskaffande 
verkligen fick kommer att vara stort i landet, främst i Stockholm. Detta är en intressant fråga 
och det finns många aspekter och infallsvinklar att beakta. Som exempel kan ges den 
ekonomiska aspekten på ombildningen, vilka samhällsgrupper är det som ombildar och var, 
geografiskt, är intresset störst. Vi skulle tycka att det var intressant att se hur prisbildningen 
har utvecklats, har priset på en bostadsrätt gått ner när antalet minskar eller har det gått upp. 
På samma sätt kan en undersökning av hyrorna för hyreslägenheter kartlägga vad på vilket 
sätt dessa påverkades av tillståndspliktens avskaffande. 
Intressant är även att se om segregationen har påverkats av lagändringen och i sådana fall åt 
vilket håll då det i denna undersökning framgick att det fanns olika framtidsvisioner i denna 
fråga. 
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