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Förord 
 
Följande studie är en kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi med inriktning på 
fastighetsekonomi som har upprättats under våren 2009 på Högskolan i Halmstad.  
 
Studiens arbetsresa tog sats i början av januari och fortlöpte under våren, en lärorik period 
präglad av både hopp och förtvivlan. Vägen har kantats av diverse hinder såväl som 
upptäckter av nya infallsvinklar, vilket i sin tur resulterat i vad vi tycker är en välarbetad och 
innehållsrik studie. Syftet med uppsatsen är att ge läsaren en djupare förståelse för Sveriges 
hyresbostadsmarknad och för dess framtida utveckling, något som i varje fall för oss inneburit 
en stor skopa kunskap inom ämnet.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit och gjort vår studie genomförbar. 
Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare Sven-Ola Carlsson samt vår 
opponentgrupp som funnits till hands under handlednings- och seminarietillfällena. 
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Abstract 
 
Background: The problem of renting is now a hot topic of discussion, which in 2005 led the 
Swedish government to appoint a special investigation with the task of formulating proposals 
and standards for a general benefit adapted to the present rental housing market. The primary 
problem is the lack of production of rental properties, while more reconstructions to tenant 
ownership are constantly increasing. According to the development of housing market it is 
important to examine the underlying factors of the current rents, which are determined by 
negotiations between the public housing companies and tenants' associations and not by the 
original purpose. The current system is claimed to be in need of a change, in that the public 
housing companies’ normative role should be removed and instead be based on tenants' own 
values on their accommodation. Something that also should be reconsidered is whether the 
rent regulation is a contributing factor to the decreased investments in and production of new 
buildings and also what the value of properties according to the rent level has for significance. 
 
Purpose: This papers purpose is to impartially and fairly explain the factors that influence 
Sweden’s current renting system and the effects that are coming out of it. Alongside this we 
would like to review the possible development of the Swedish rental housing market and the 
attitudes that are surrounding the subject. 
 
Research method: To achieve the purpose of this paper has a qualitative research method 
been used. Five interviews have been performed with respondents who are well acquainted 
with the Swedish renting system. All our respondents are working in the Swedish rental 
market but are located in different regions in the country. 
 
Conclusion: Rent control is the most influencing factor on Sweden’s current rent, a factor 
that in the future will be eliminated if the public housing companies’ normative role will be 
removed. Other factors that at this time affect the rent is the apartments location and its 
attractiveness, housing quality, standard, security, proximity to transport and services, and the 
tenant's assessment and valuation that also in the future will get a greater focus when the 
original purpose of the protection of the tenants once again get the primary role. The 
possibility of increased profitability, because of higher rent payments, will probably spur 
more private investors to the market while more construction companies will invest in new 
production. 
 
Keywords: Rent setting, protection of tenancy, rent regulation, valuation and real estate 
investment. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hyressättningsproblematiken är idag ett hett diskussionsämne, något som år 2005 
ledde till att regeringen tillsatte en särskild utredning med uppdrag att formulera förslag och 
normer till en allmännytta anpassad efter dagens hyresbostadsmarknad. Faktorer som ligger 
bakom problematiken är det faktum att det byggs allt färre hyresfastigheter, samtidigt som fler 
ombildningar till bostadsrätter genomförs. Med hänsyn till bostadsmarknadens 
utvecklingsförlopp är det angeläget att undersöka faktorer som ligger till grund för dagens 
hyresnivåer, vilka således bestäms genom förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsbolag 
och hyresgästföreningar och därmed inte av det ursprungliga bruksvärdets syfte. Dagens 
system påstås vara i behov av en förändring, i det avseende att de allmännyttiga 
bostadsbolagens hyresnormerande roll bör tas bort och istället baseras på hyresgästernas egna 
värderingar gällande sitt boende. Något som även bör beaktas är frågan om hyresregleringen 
är en bidragande faktor till minskade investeringar i och nyproduktion av fastigheter och 
dessutom vad en fastighets värde har för betydelse gällande hyresnivåerna.   
 
Syfte: Studiens framstående syfte är att opartiskt och rättvist förklara vilka faktorer som 
påverkar och vilka effekterna är av Sveriges nuvarande hyressättningssystem. Utefter detta 
ska den möjliga utvecklingen av Sveriges hyresbostadsmarknad och attityderna kring detta 
granskas. 
 
Undersökningsmetod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ undersökningsmetod 
använts. Vi har genomfört fem stycken intervjuer med respondenter som är väl insatta i 
Sveriges hyressättningssystem. Samtliga intervjupersoner arbetar inom Sveriges 
hyresbostadsmarknad med säte på olika orter i Sverige. 
 
Slutsats: Hyresregleringen framkommer under studien som den mest påverkande faktorn till 
dagens hyressättning, en faktor som i framtiden kommer elimineras om de allmännyttiga 
bostadsbolagens normerande roll tas bort. Andra faktorer som idag inverkar på vilken 
hyresnivå som ska vara gällande är lägenhetens läge och dess attraktivitet, boendekvalitet, 
standard, trygghet, närhet till kommunikationer och service samt hyresgästens bedömning och 
värdering av sitt boende som i framtiden, vid en friare hyressättning, kommer få allt större 
fokus då bruksvärdessystemets ursprungliga syfte återigen ska få en primär roll. Möjligheten 
till en ökad lönsamhet i och med högre hyresinbetalningar kommer innebära att fler privata 
fastighetsägare visar sig på marknaden samtidigt som fler byggföretag kommer satsa på 
nyproduktion. 
 
Nyckelord: Hyressättning, besittningsskydd, hyrestak, värdering, fastighetsinvestering. 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt valda problemområde samt en diskussion 

kring den nuvarande forskningen. Vi presenterar även problemformuleringen och utvecklar 

vad som är studiens syfte. Avslutningsvis kommer studiens bidrag till dagens forskning 

presenteras och dess centrala begrepp att definieras. 

 
1.1 Introduktion 
En stor del av Sveriges befolkning bor idag i hyresrätt, en boendeform som passar de flesta 
både ur ett ekonomiskt och ur ett praktiskt perspektiv. Trots detta framkommer det i Bostads- 
och byggnadsstatistikårsboken från 2009 att det byggs allt färre hyresfastigheter, samtidigt 
som fler ombildningar till bostadsrätter genomförs (SCB, 2009). En rebus som inte riktigt går 
ihop.   
 
Frågan om Sveriges hyresbostadsmarknad har fått allt större fokus då svenska staten år 2005 
anmäldes till EG-rätten på grund av de konkurrenssnedvridna förhållandena som idag råder i 
och med de allmännyttiga bostadsföretagens normerande roll vid hyressättning (SOU 
2008:38). Hyressättningsproblematiken innebär således motstridiga åsikter, vilket fått 
bostadsmarknadsaktörerna att inleda livliga debatter gällande dagens hyressättning och dess 
framtid.   
 

1.2 Bakgrund 
Efter andra världskriget satte många länder en typ av hyreskontroll i bruk, det vill säga en så 
kallad frysning av hyran (Arnott, 1995). Målet med regleringen var att tillhandahålla bostäder 
till en rimlig kostnad för hushåll som inte hade de ekonomiska fördelarna att klara av en allt 
för hög hyra (Brown & Klingenberg, 2008).  
 
Sveriges bostadspolitik förhöll sig i samtid med miljonprogrammets uppförande enat gällande 
den stora bostadsbristen som rådde, där fokus främst låg på att upprätta en miljon bostäder 
under en tioårsperiod (Lundström & Lind, 1996) När detta mål uppfyllts kom nästa behov att 
belysas, nämligen det faktum gällande vem som skulle få bygga var och att alla aktörer ville 
ta del av den expanderade bostadsmarknaden (SOU 2008:38). Det var i ett läge då den akuta 
bostadsbristsfrågan gottgjorts och bostadsproduktionsoptimismen dämpats som allmännyttans 
betydelse kom att ifrågasättas (ibid.). 
 
Det är angeläget att ta hänsyn till bostadsmarknadens historia och utvecklingsförlopp då 
bostadsfrågan i allra högsta grad är förknippad med det moderna samhällets framväxt och de 
allmännyttiga hyresbostadsföretagens ansvarstagande gällande svensk bostadsförsörjning 
(SOU 2008:38). Viktigt att beakta är också att det i grund och botten är likartade kärnproblem 
som idag påverkar hyresbostadsmarknaden som för hundrafemtio år sedan, det vill säga 
faktorer såsom befolkningsrörelser, sociala villkor och ekonomiska förhållanden (ibid.). 
 
Hyressättningsproblematiken har det senaste åren trissats upp, vilket år 2005 ledde till att 
regeringen valde att tillsätta en särskild utredning med uppgift att formulera förslag och 
normer till en ny allmännytta som är anpassad till dagens rådande hyresbostadsmarknad (SOU 
2008:38). De berörda aktörerna har skilda syner på hur problemet med de allmännyttiga 
företagens normerande roll vid hyressättningen ska lösas och vad som anses bäst för den 
framtida hyresbostadsmarknaden.  
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1.2.1 EU, allmännyttan och hyrorna 
År 2005 fick Michaël Koch, ordförande i arbetsdomstolen, i uppdrag av Regeringen att 
sammanställa en utredning med namnet ”EU, allmännyttan och hyrorna”, vilken kom i tryck 
2008.  
 
Utredningen tar i huvudsak upp ett förslag som innebär att de allmännyttiga bostadsbolagens 
hyresnormerande roll avskaffas och att hyressättningsreglerna i hyreslagstiftningen ändras 
(SOU, 2008:38). En viktig del i uppdraget har varit att granska om de allmännyttiga 
bostadsbolagens normerande roll är förenligt med EG-rättens statsstödsregler och 
konkurrensregler, detta gällande dels principer för hur de allmännyttiga bostadsbolagen drivs 
och dels att dess hyror är vägvisande vid en rättslig prövning av hyrorna i det privata 
hyresbostadsbeståndet (SOU, 2008:38).  
 
En annan viktig beståndsdel i utredningen är bruksvärdessystemet som nu anses aktuellt att 
ändra, för en fortsatt fungerande hyresbostadsmarknad, där det exempelvis föreslås att 
hyresbostäder inom samma tätort ska kunna jämföras även om de ligger i olika kommuner. 
Utredningen tar också upp förslag på att hyresökningarna inte skall kunna stiga med mer än 
fem procent per år, även om bruksvärdet berättigar en högre ökning, för att värna om 
hyresgästernas besittningsskydd (SOU 2008:38).  
 
I utredningen framgår det också förslag gällande möjligheten till högre hyror där långa 
bostadsköer råder och då efterfrågan på hyresbostäder påtagligt och varaktigt överstiger 
utbudet (SOU 2008:38). Detta leder eventuellt i sin tur till lägre hyror i de fall då efterfrågan 
är påtagligt mindre än utbudet (ibid.). 
 
1.3 Problemdiskussion  
Som tidigare nämnts byggs det allt färre hyresfastigheter, samtidigt som fler ombildningar till 
bostadsrätter genomförs (SCB, 2009). Sveriges rådande hyressättningssystem har de senare 
åren varit en fråga i fokus, något som således mynnade ut i den ovanstående beskrivna 
utredningen. Aktörer på marknaden har visat sitt missnöje gällande det faktum att det idag är 
praktiskt taget omöjligt att anpassa hyrorna efter efterfrågan, vilket bland annat lett till förslag 
gällande möjligheten till högre hyror där efterfrågan påtagligt och varaktigt överstiger 
utbudet, vilket ska kunna leda till lägre hyror i motsatt situation (SOU, 2008:38). 
 
Det är angeläget att undersöka faktorer som ligger till grund för dagens hyresnivåer, vilka 
således bestäms genom förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsbolag och 
hyresgästföreningar och därmed inte av det ursprungliga bruksvärdesyftet (SOU 2008:38). 
Dagens system påstås vara i behov av en förändring, i det avseende att de allämnyttiga 
bostadsbolagens hyresnormerande roll bör tas bort och istället baseras på hyresgästernas 
allmänna värderingar gällande bruksvärdesprincipen.  
 
Fastigheter är unika genom sitt bestämda läge, där prisbildningsfaktorer såsom area, 
modernitetsgrad, planlösning, reparationsstandard och andra förmåner kopplat till lägenheten 
bestämmer bruksvärdet (SOU 2008:38). Detta medför i sin tur att det är viktigt med 
framtidsbedömningar gällande samhällsekonomin, orten, marknaden och slutligen själva 
fastigheten (Persson, 2008; Larsson, 2008). Det har vidare visat sig vanligt att aktörer i 
praktiken använder sig av jämförelser med liknande fastighetsobjekt vid värderings- och 
investeringsanalyser, det vill säga värdering med den så kallade ortsprismetoden (Crosby & 
Murdoch, 2000). 
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Enligt Nyman (2002) är fastighetsinvesteringar förenade med ett högt risktagande och då 
fastighetsägare inte längre har ett positivt kassainflöde finns det inte heller incitament att äga 
eller förvalta en fastighet (Brown & Klingenberg, 2008). Kritiken kring hyresreglering berör 
det faktum att det rådande hyressättningssystemet åstadkommer ineffektivitet i utnyttjandet av 
bostadsbeståndet, vilket därmed leder till ombildning, segregation och en svart marknad 
(Lind, 2000). En hyresreglering påstås således bromsa avkastningsmöjligheterna på grund av 
det rådande hyrestaket. 
  
Vi finner med bakgrund av detta det intressant att undersöka om hyresregleringen är en 
bidragande faktor till minskade investeringar i och nyproduktion av fastigheter och dessutom 
varför de allmännyttiga bostadsföretagens normerande roll, som haft en primär roll enda 
sedan andra världskriget, ifrågasätts. De berörda aktörerna har skilda syner på hur 
hyressättningsproblemet ska lösas och vad som anses vara bäst för den framtida 
hyresbostadsmarknaden, något som vi genom vår uppsats vill försöka klargöra och samtidigt 
förklara vilka de värdebaserade faktorerna är vid värdering av en hyreslägenhet. Med detta i 
bagaget har vi kommit fram till följande problemformulering;    
 

Vilka faktorer påverkar idag hyressättningen i Sverige och vilka effekter har det på 

hyresbostadsmarknaden samt hur skulle den förändras om de allmännyttiga bostadsbolagens 

normerande roll togs bort?  
 
1.4 Syfte  
Avsikten med vår uppsats är att opartiskt och rättvist förklara och beskriva de påverkande 
faktorerna vid hyressättning samt effekterna av Sveriges nuvarande system. Vidare finner vi 
det intressant att undersöka hur den framtida hyresbostadsmarknaden skulle kunna se ut men 
också attityderna gällande detta. 
 

1.5 Definitioner 
Allmännyttiga bostadsbolag - Är de kommunägda bostadsföretagen, vilka har ett 
samhällsansvar vid bostadsförsörjningen. 
 
Normerande roll- En befattning som de allmännyttiga bostadsbolagen innehar vid den 
nuvarande hyressättningen. Dess hyra blir vägvisande för de privata bostadsbolagen och kan 
ses som ett hyrestak.  
 
Mikroläge- Avser en fastighets geografiska läge på en ort i förhållande till exempelvis 
kommunikationer, centrum och service, men också en lägenhets placering i en fastighet. 
 
1.6 Bidrag 
Genom den här studien vill vi klargöra problematiken inom Sveriges nuvarande 
hyressättningssystem. Sveriges hyressättning är minst sagt ett omskrivet ämne, dock anser vi 
att vår studie bidrar med en infallsvinkel ur ett nytt perspektiv genom ett objektivt 
betraktelsesätt, där Sveriges hyressättningssystem klargörs. Vidare vill vi att studien ska ge en 
klarare bild av hur den svenska hyressättningen kan komma att förändras och utvecklas i 
framtiden. 
 



En studie om Sveriges hyresbostadsmarknad 

 
 

4 

2. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt presenteras vår teoretiska referensram, vilken behandlar de teorier och den 

litteratur som är av betydande roll för uppsatsen och som kommer ligga till grund för den 

kommande analysen. Vi har här valt att kategorisera teoriavsnittet för att förenkla studiens 

upplägg och innehåll. 

 
2.1 Dagens hyressättning 
För att bland annat förstå dagens rådande hyressättningssystem har vi valt att beakta de, som 
vi anser är de, mest framstående faktorerna till att hyressättningen idag ser ut som den gör. 
Kapitlet innehåller således också definitioner av de hyressättningsbegrepp som är väl 
inpräntade på Sveriges hyresbostadsmarknad. 
 
2.1.1 Hyra 
Hyra regleras i Jordabalken och uttalas i dagligt tal hyreslagen (JB, 2009). Med hyra avses 
enligt tolfte kapitlet, första paragrafen ”en på avtal grundad upplåtelse av hus eller delar av 

ett hus till nyttjande mot ett vederlag” (JB 12:1, 2009). Hyreslagen innehåller regler av 
tvingande karaktär till hyresgästens förmån, vilket garanterar denne vissa rättigheter gentemot 
hyresvärden (JB, 2009). Det avtal som träffats mellan en hyresgäst och en hyresvärd reglerar 
tillsammans med hyreslagen rättsförhållandet mellan parterna (ibid.). Hyran som sätts ska 
enligt huvudregeln också vara det belopp som står i avtalet, det vill säga att hyresgästen exakt 
ska veta hur mycket som ska betalas i hyra (JB, 2009). En av hyreslagens viktigaste delar är 
de tvingande reglerna om vilka hyresvillkor som ska gälla för en upplåtelse, vilket bland annat 
innebär att hyran ska vara skälig och inte påtagligt överstiga hyran för likvärdiga lägenheter 
(JB, 2009). Detta är den så kallade bruksvärdeshyran som sätts genom bruksvärdeprincipen 
och vars förutsättningar närmare beskrivs i ett senare kapitel.  
 
2.1.2 Hyressättning 
Sveriges hyressättning har idag två fundament, dels ett kollektivt förhandlingssystem och dels 
hyresförhandlingar mellan de allmännyttiga bostadsbolagen och Hyresgästföreningen som i 
sin tur styr hyressättningen för de privata fastighetsägarna (Lind & Lundström, 2007).   
 
Dagens hyressättning omfattar i praktiken både hyror vid förlängning av existerande kontrakt 
samt förstahandsuthyrning till en ny hyresgäst (Lind, 2000). I Sverige finns det inga lagregler 
eller myndigheter som direkt talar om vilken hyra en privat fastighetsägare får ta ut, utan det 
regleras istället utifrån jämförelser med den hyra som de allmännyttiga bostadsbolagen tar ut 
för liknande lägenheter (Lind, 2000). Detta sätt är unikt, eller rättare sagt i praktiken endast 
möjligt i Sverige, då det näst intill bara är här som allmännyttiga bostadsbolag finns 
representerat i så gott som alla områden i en stad (ibid.). Hyresförhandlingarna inleds med en 
undersökning av vilken hyresnivå hyresgästerna klarar av utifrån den allmänekonomiska 
utvecklingen och kostnadsprocessen i andra boendeformer (Lind, 2000).  
 
2.1.3 Hyresreglering 
Hyresreglering är designad som ett tak för hyressättningen (Brown & Klingenberg, 2008). 
Uppkomsten av hyresregleringen hade som syfte att tillhandahålla lägenheter med en rimlig 
hyra för låginkomsttagare (ibid.). En reglering av detta slag används i många länder för att 
minska effekterna av inflationen på hyran, där målet är att få fram hyresbostäder som ett 
billigare och mer fördelaktigt boendealternativ (Brown & Klingenberg, 2008). En 
huvudprincip med hyresregleringen är att hindra en fastighetsägare från att ta ut en hyra som 
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är högre än marknadshyran, det vill säga att fastighetsägaren inte har rätt att begära högre 
hyra av en befintlig hyresgäst än vad som motsvarar den mest sannolika hyran vid uthyrning 
till en ny hyresgäst (Lind, 2000). Regleringen kan dock ses som betungande för en 
fastighetsägare då de inte kan uppnå den hyresnivå som skulle kunna uppnås genom 
tillämpning av marknadshyra (McDonough, 2007). 
 
2.1.4 Bruksvärdesprincipen 
Sveriges hyresregleringssystem uppkom i stora drag redan 1942, där den ursprungliga 
huvudidén innebar att hyran i förväg bestämdes av en hyresnämnd (SOU 2008:38). Systemet 
från den här tiden kom att bli det rådande enda fram till år 1969, då det successivt ersattes av 
det nuvarande bruksvärdesystemet (ibid.). Principen har haft och har än idag en stabiliserande 
effekt på hyresmarknaden genom att det bidrar till att det inte äger rum snabba förändringar 
gällande hyresnivån (Lind & Lundström, 2007).  
 
Syftet med bruksvärdet är att efterlikna ett marknadssystem, men parallellt med det utgöra en 
barriär mot oskäliga hyror och samtidigt trygga besittningsskyddet (SOU 2008:38). Hyran ska 
enligt bruksvärdet spegla värdet av en lägenhet på en marknad präglad av långsiktig jämvikt, 
det vill säga att hyrorna inte ska gå att pressas upp till följd av en bostadsbristsituation (ibid.).  
 
I dagens debatt gällande Sveriges hyresbostadsproblematik finns uppfattningar om att den 
nuvarande praxisen måste ändras och återgå till bruksvärdesystemets ursprungliga syfte (Lind, 
2000). Problematiken som åsyftas är att hyran, som tidigare nämnts, bestäms genom 
förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsbolag och hyresgästföreningar och inte av ett 
bruksvärde, det vill säga hur hushållen värderar sin lägenhet (ibid.). På sikt ska hyran styras 
av utbud och efterfrågan, däremot är tanken att om efterfrågan plötsligt stiger ska hyrorna inte 
kraftigt öka, utan stoppas av hyrestaket (ibid.). Bruksvärdehyran ligger således lägre än 
marknadshyran i attraktiva områden men högre än bruksvärdehyran för ett mindre attraktivt 
område, vilket medför att bruksvärdehyran innebär en marknadsanpassning, men inte så 
hårddraget som en marknadshyressättning (Lind, 2000). Dagens hyressättningssystem innebär 
att den hyresnivå som framkommer från förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsbolag och 
hyresgästföreningar är den hyra som blir vägvisande för de privata fastighetsägarnas 
hyressättning, det vill säga bruksvärdehyran (ibid.). Om en hyresgäst och en hyresvärd inte är 
eniga om en viss hyresnivå ska den testas med hänsyn till bruksvärdet för likvärdiga 
lägenheter som ägs och förvaltas av kommunala bostadsföretag (SOU 2008:38).  
 
För att lägenheter ska anses likvärdiga ska de vanligtvis ha samma användningssätt, 
bostadsyta och modernitetsgrad, samt i större drag också ha samma läge (SOU 2008:38). Det 
ställs stora krav på att de åberopade jämförelselägenheterna är likvärdiga med 
prövningslägenheten för att de ska få användas som jämförelsematerial, vid en så kallad direkt 
jämförelseprövning (ibid.). De ska ha samma rumsantal och ytorna får inte skilja sig åt med 
mer än ungefär fem procent, dessutom ska de i första hand bestämmas efter en direkt 
jämförelse med hyran för lägenheter på samma ort (ibid.).  
 
En lägenhets bruksvärde bestäms främst genom dess storlek, modernitetsgrad, planlösning 
och reparationsstandard, vilket också kompletteras av andra förmåner kopplat till lägenheten 
(SOU 2008:38). Vid fastställande av bruksvärdet ska ett objektivt betraktelsesätt användas 
och därmed bortses det från olika individers skilda värderingar och behov, det vill säga att den 
tänkta hyresgästen ska vara en så kallad fiktiv hyresgäst (ibid.). Andra aspekter som 
exkluderas är byggnadsår, produktions-, drifts- och förvaltningskostnader (ibid.). Gällande 
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byggnadsåret har det dock på sätt och vis en indirekt betydelse eftersom det sätter standarden 
för hur modern en lägenhet är (ibid.). 
För hyror gällande nya upplåtelser är de i samma grad inte reglerade då hyreslagens regler har 
betydelse eftersom en hyresgäst efter förstagångsupplåtelse kan få en ändring av hyran efter 
en viss tidsperiod, vilket i sin tur medför att hyreslagens regler om bruksvärdehyra återigen 
gäller (SOU 2008:38). En möjlighet för att gagna nyproduktion har nyligen införts, vilken 
innebär att en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304) kan 
resultera i en hyra som överstiger bruksvärdehyran (SOU 2008:38).  
 
2.1.5 Besittningsskydd 
Sverige innehar ett så kallat besittningsskyddssystem som är ett av hyresgästens mest 
karaktäristiska drag, vilken således innebär hyresgästens rätt till förlängning av sitt hyresavtal 
trots att avtalstiden gått ut (Flodin, 2008). I Jordabalkens tolfte kapitel (2009) sägs skyddet för 
hyresgäster vara direkt och utgångspunkten gällande rätten till hyresförlängning oberoende av 
hyresvärdens inställning.   
 
Besittningsskyddet innebär att en fastighetsägare inte har rätt att begära en högre hyra än 
marknadshyran och inte heller rätt att säga upp hyresgäster utan betydande skäl (Lind & 
Lundström, 2007). Är hyresgästen villig att betala den hyra fastighetsägaren möjligt skulle få 
ut av en ny hyresgäst har den befintliga hyresgästen rätt att bo kvar (ibid.). Hyresgästen 
skyddas även mot kraftigt höjda marknadshyror så att hyresnivån inte omedelbart höjs, då det 
är tid för beslut om ny hyra (Lind & Lundström, 2007). 
 
2.2 Värdering vid hyressättning 
Vid värdering påverkas värdet av de faktorer som ligger till grund för hyressättningen av en 
lägenhet. Då en fastighets värde är framtaget är det sedan möjligt att klassificera lägenheterna 
i fastigheten, för vilken hyresnivå dess skick och läge är förenligt med. Kapitlet ger en bättre 
förståelse för en fastighets värde på marknaden samt hur hyran därefter värderas.  
 
2.2.1 Värde 
Värde är en individs uppfattning av det belopp som en hyresgäst skulle vara beredd att betala 
för de fördelar som förväntas erhållas av en egendom (French, 2004). Värde kan också ses 
som en funktion av framtida potentiella nyttor och skapas ur förväntningarna gällande dessa 
(Persson, 2008). Det är även en uppskattning av det pris som skulle uppnås om en egendom 
skulle säljas på en marknad (French, 2004).  
 
En värderingsmodell måste ge en korrekt uppskattning av marknadspriset för att ge ett giltigt 
underlag till beräkning, där modellen bör återspegla den specifika marknadens kultur och 
villkor vid tidpunkten för värderingen (French, 2004). 
 
Det finns en internationellt accepterad definition av marknadsvärdet som i Sverige lyder som 
följer; ”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds 

ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan parrelationer och 

utan tvång.” (Persson, 2008, s. 248). 
 
Det är alltid själva fastigheten som ekonomisk resurs som är av intresse i 
värderingssammanhang, vilket således förutsätter en hög grad av framtidsbedömningar 
gällande samhällsekonomin, orten, marknaden och slutligen själva fastigheten (Persson, 
2008). Det är viktigt att beakta att det kontinuerligt och ibland också oförutsägbart sker 
förändringar i någon av de påverkande faktorerna, vilket medför att värdet är under ständig 
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förändring (ibid.). Grundförutsättningen är att ett värde endast existerar givet preciserade 
förutsättningar och där ett villkor är att fastigheten värderas och beskrivs på ett korrekt sätt för 
en rättvisande bild (Persson, 2008).   
 
Värde kan enligt Persson (2008) även innefatta andra tolkningar än det ekonomiska, där det 
gällande fastigheter kan röra sig om ett affektionsvärde, estetiskt värde, miljövärde samt värde 
ur politiskt eller strategisk synpunkt. Persson (2008) definierar värdeteorins kärna på följande 
vis; ”De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett behov 

av dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan komma i uttryck i ett pris 

genom olika betalningsvillighet i en marknadsprocess.” (Persson, 2008, s. 245).  
 
Värdering är helt enkelt en modell för att försöka fastställa priset på en tillgång och det värde 
som tas fram är slutresultatet som ger en uppfattning om marknaden, de rättsliga effekterna, 
fysiska begränsningarna, förvaltningsplaneringen, tillgången till finansieringsmedel, 
efterfrågan på produkten och den allmänna ekonomin (French, 2004). 
 
Att fastställa en fastighets värde är således ett grundläggande problem inom 
fastighetsbranschen och har som marknadsobjekt flertalet unika drag i form av ett fixt läge 
gällande lägesfaktor, omgivning och unikhet (Larsson, 2008). Andra särdrag som också ska 
beaktas är lång varaktighet i utnyttjande samt krav på kapitalinsatser, vilket oftast sker i 
kombination med viss lånefinansiering (ibid.). En fastighet som marknadsobjekt delas upp i 
direkt fastighetsanknutna faktorer, som i sin tur består av teknisk, juridisk och ekonomisk art, 
marknadsanknutna faktorer och slutligen i omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk 
eller politisk art (Larsson, 2008). Den första faktorindelningen avser läge, omgivning, 
planbestämmelser, byggnadsstorlek, ålder, standard, skick, hyra, driftkostnad och 
andrahandsvillkor, den andra utbud och efterfrågan på hyres- och fastighetsmarknader och 
den sista konjunkturutveckling, inflation, arbetsmarknad, närings-, bostads-, och skattepolitik, 
kapitaltillgång, räntenivåer och kreditvillkor, beskattningsregler, hyreslagstiftning och andra 
legala ramar (Persson, 2008).  
 
2.3 Värdering vid investering 
Att placera pengar i en hyresfastighet innebär en investering som förutsätter avkastning i form 
av hyresinbetalningar från de boende. En fastighetsinvestering förutsätter att fastighetsägaren 
täcker sin självkostnad men också att en viss lönsamhet kan utvinnas, där dagens 
hyresreglering i detta avseende kan bromsa avkastningsmöjligheterna på grund av det 
hyrestak som idag finns. Vi finner det intressant att undersöka om hyresreglering är en 
bidragande faktor till minskad utveckling inom fastighetsinvestering och nyproduktion av 
fastigheter. Vi presenterar även tre kalkylmetoder som är de mest framstående vid värdering 
av fastighetsinvesteringar.   
 
2.3.1 Fastighet som investeringsobjekt 
En investering innebär förenklat en resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott (Yard, 
2001). Viktiga egenskaper att beakta är tidsavståndet mellan resursuppoffringen och 
överskottet, men också uppskattningen av en korrekt storleksbedömning gällande 
investeringens alla betalningskonsekvenser (ibid.). Risken som följer med en investering 
varierar beroende på inom vilken bransch satsningen sker, där vissa branscher typiskt sätt är 
förenade med hög risk (Nyman, 2002). 
 
Investeringar i byggnader ses inte ofta som särskilt riskfyllda, men anses inte heller i 
normalfallet ge särskilt hög avkastning (Larsson, 2008). Att äga fastigheter innebär ofta ett 
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uppbindande av kapital under en längre tid och det ofta under hela fastighetens innehavstid, 
vilket således oftast försämrar investerarens soliditet, men som å andra sidan vid en lyckad 
satsning kan framkalla bra avkastning (Larsson, 2008; Nyman, 2002).  
 
Att placera pengar i fastigheter är komplicerat, vilket bland annat beror på att marknaden vid 
köp och försäljning av fastigeter är mer ineffektiv (Larsson, 2008). En lång nyttjandeperiod 
och en komplicerad byggprocess medför bland annat trögrörlighet, då det kommer till 
anpassning av efterfrågan på marknaden (ibid.). Den gällande byggnadslagstiftningen, samt 
kommunernas planering eller brist på densamma, är andra faktorer som bidrar till fastigheters 
förmåga till trögrörlighet (Larsson, 2008).  
 
En fastighet anses ha tämligen lång varaktighet, vilket innebär att avkastningen förväntas 
fortgå över en lång tid, vilket i samband med en eventuellt stor kapitalinsats och en 
lånefinansiering kan, som tidigare nämnts, innebära en riskfaktor (Lind & Persson 2008). 
Fastigheter är, som redan nämnts, unika genom ett fixt läge, exempelvis gällande närhet till 
kommunikationer och hur flexibelt byggd fastigheten är, men andra viktiga 
prisbildningsfaktorer kan också vara omgivningen och miljön runtomkring själva fatsigheten 
(Larsson, 2008). Viktigt att beakta är att en fastighets omgivning förändras, liksom 
hyresgästernas smak och behov, samt uppgradering av byggnadsmaterial, planlösningar och 
metoder (Larsson, 2008). En annan faktor är också att fastigheten slits för var dag som går 
och att dess värde därmed försämras efterhand, vilket innebär att investeringskalkyler 
kontinuerligt måste utformas för reparation, ombyggnad och tillbyggnad så att en fastighets 
åldrande så bra som möjligt kan bemötas (Larsson, 2008). Fastighetsägande är i hög grad 
reglerat av lagar, regler och normer, vilket främst beror på dess krav på kapital (Larsson, 
2008). 
 
2.3.2 Ortsprismetoden 
Olika länder har olika kulturer, tillvägagångssätt och erfarenheter som är avgörande vid val av 
metod för värdering (French, 2004). Ortsprimetoden är en jämförbar modell som används vid 
värdering för de flesta typer av fastigheter där det finns goda bevis från tidigare affärer 
(French, 2004). Ett problem som dock kan uppkomma med metoden är de olika tolkningarna 
på vad en ort och dess avgränsning är, vilket i sin tur kan komma att påverka värderingens 
resultat (Betts & Ely, 2006). 
 
Ortsprismetoden har visat sig tämligen vanlig i praktiken då aktörer använder sig av 
jämförelser vid värderings- och investeringsanalyser, det vill säga värdering utefter liknande 
bostadsobjekt (Crosby & Murdoch, 2000). Till skillnad från andra marknader, där det främst 
räknas på avkastning med räntabilitet och vinst, används det på bostadsmarknaden istället 
kapitalvärdeberäkning, där nuvärdet på själva fastigheten är det som används (Collett, 2000).  
 
Eftersom ingen bostad är den andra lik måste olikheter i ålder, area, kvalitet och läge vid 
värderingen beaktas (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, French, 2003). Dessutom 
innebär processen att ett jämförelseobjekt först måste finnas och därefter egenskapsmatchas 
med en prövningslägenhet, för att slutligen nå fram till det unika värdet (ibid.). Om en 
jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får istället hyran för lägenheter på annan ort 
med likvärdigt hyresläge och i övrigt besläktat förhållande på hyresmarknaden beaktas (SOU, 
2008:38). Metoden är ett sätt att efterlikna ett marknadssystem men samtidigt utgöra en spärr 
mot oskäligt höga hyror samt att trygga besittningsskyddet (ibid.).  
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Vid värdering är det viktigt att beakta de aspekter som en genomsnittlig hyresgäst lägger till 
grund för bedömningen av sin lägenhets värde, där lägenhetens läge på orten således är en av 
de viktigaste faktorerna och som i sin tur ska baseras på marknadsanalyser och dessutom vara 
förenlig med bruksvärdessystemets syfte (SOU, 2008:38; Persson, 2008). Slutresultatet av en 
värdering kan ses som en erfarenhetsåtgärd från värderarens sida, grundad på kunskaper från 
tidigare värdering, köp och försäljning av fastigheter (Larsson, 2008).  
 
För att kunna jämföra fastighetspriser måste de räknas om till en gemensam faktor i form av 
en så kallad normering, där omräkningen i regel sker efter bruksarea och taxeringsvärde, där 
priset främst ses som en funktion av prisbildningsfaktorerna (Larsson, 2008). I många fall är 
antalet köp av liknande fastigheter så pass få, att bedömningen kan uppfattas som osäker, 
vilket i sig också påverkas av värderingsmännens förmåga till felbedömningar eller helt enkelt 
meningsskiljaktigheter i tolkningen (Larsson, 2008).   
 
Ortsanalyser avser att ge en bild över en orts geografiska och ekonomiska förutsättningar 
gällande den framtida utvecklingen (Lind & Persson, 2008). Analysen innefattar trender och 
prognoser i den faktiska och förväntade framtida ekonomiska utvecklingen i landet, där 
resultaten anses vara direkt grundläggande för bedömningar av utvecklingen på 
fastighetsmarknadsnivån (Lind & Persson, 2008). 
 
2.3.3 Kassaflödesanalys 
En kassaflödesanalys innebär formella dokument som företag av en viss storlek upprättar för 
sin externa redovisning, vilken återger företagets samlade finansiering och kapitalinvestering 
under ett räkenskapsår (Sandell, 2008). Den främsta fördelen med 
betalningsflödesinformationen är att den beaktar organisationens viktigaste tillgång, i form av 
det likvida medlet, dock anses kassaflödesanalysen ändå som en bristfällig grund för att ta 
goda beslut gällande framtida avkastningsmöjligheter (Falkman, 2000). 
 
En kassaflödesanalys kan för externredovisningsändamål delas in i tre delar, den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, vilken beräknas 
enligt nedanstående modell (Sandell, 2008);  
 

 
 
 
 
                          
  
 

Kassaflödet från den löpande verksamheten avser betalningar i företagets affärsverksamhet, 
det vill säga det likvida medlet som företaget ska tjäna på lång sikt och som är en 
förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande (Sandell, 2008). Kassaflöde från 
investeringsverksamheten innefattar alla in- och utbetalningar avseende investeringar i och 
försäljningar av anläggningstillgångar, där det för investeringsintensiva år är naturligt med ett 
kassaflöde som överstiger inflödet från den löpande verksamheten (Sandell, 2008).  
 
Kassaflödet från de tre kategorierna, som återfinns i modellen, summerar en förändring av 
likvida medel under en viss period (Sandell, 2008).  Det övergripande syftet med en 
kassaflödesanalys är att prognostisera den framtida ekonomiska situationen, där ett högt 
resultat innebär en stor förändring i kassaflödet och vice versa (Adolphson, 1998).  
 

Kassaflöde för den löpande verksamheten +/- 

Kassaflöde för investeringsverksamheten +/- 

Kassaflöde för finansieringsverksamheten  

= Periodens kassaflöde  
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Värdet på en investering beräknas utifrån uppskattade skulder och vinster, det vill säga 
framtida prognoser (French & Gabrielli, 2005). Dock är det endast då det finns ett 
förutbestämt fast kassaflöde, som exempelvis hyresinbetalningar, som värderingen kan anses 
vara korrekt (ibid.). 
 
2.3.4 Produktionskostnadsmetod 
Metodens grundidé är ett värde i förhållande till objektets kostnader, vilket ur ett 
fastighetsperspektiv förenklat skulle kunna innebära vad det kostar att bygga en fastighet 
inklusive markkostnader (Persson, 2008). Produktionskostnader kan över- respektive 
understiga marknadsvärdet och likaså gällande avkastningsvärdet (ibid.). Att dessa kostnader 
är av intresse i värderingssammanhang beror på att de indirekt påverkar prisbildningen på 
fastighetsmarknaden, men också på att kostnaderna i sig kan utgöra en normeringsgrund vid 
marknadsvärdebedömningar, det vill säga på liknande sätt som en ortsprismetod (Persson, 
2008). Produktionskostnadsmetoden kan i vissa situationer uppfattas som det enda rättfärdiga 
valet, då ett fastighetsobjekt inte uppenbart har någon likbar marknad och därmed inte heller 
några jämförelseobjekt, något som också kan tänkas gälla vid situationer då den ekonomiska 
avkastningen är svårbedömd (Persson, 2008). En intressant aspekt är att varierade 
produktionskostnader kan utnyttjas för vägledning vid justeringar av en fastighets värde med 
hänsyn till konstaterade skillnader mellan värderingsobjektet och jämförelseobjektet (Persson, 
2008). Fastighetsvärderingen utgår ifrån beräknade återanskaffningskostnader, där reduktion 
för värdeminskning sker (Persson, 2008). Återanskaffningsvärdet kan avse en identisk likadan 
fastighet eller en fastighet med samma funktion, en fråga som blir mer betydelsefull ju äldre 
byggnaden blir, men också då tillämpad byggnadsteknik och byggmaterial inte längre finns 
tillgängligt (ibid.).  
 
2.3.5 Tobin´s Q 
Tobin´s Q:s ursprungliga avsikt är att studera Q- tal som en förklaring av en 
investeringsverksamhet, där ett högt Q- tal innebär att det är lönsamt att satsa på produktion 
av nya tillgångar (Hägg & Scheutz, 2006). 
 

 
Figur 2:4, Tobin´s Q- modell, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2009 (SCB, 2009). Ovanstående modell är hämtad 
från bostads- och byggnadsstatistikens årsbok från år 2009 och visar antalet nybyggda fastigheter från tjugo år tillbaka.  
 
Tobin´s Q är en investeringsteori, där marknadsvärdet för en fastighet i en kommun divideras 
med produktionskostnaden i samma område (byggahus.se, 2009). Priserna är en indikator på 
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utvecklingen i en region, där ett tal över ett, visar att det lönar sig att bygga i den specifika 
kommunen och vart konjunkturen i samhället är på väg, vilket således innebär att Tobin’s Q 
är ett viktigt nyckeltal (ibid.). Hänsyn tas till produktionskostnaden och det faktiska 
försäljningspriset, vilket i sin tur gör det möjligt att jämföra priser över tid och i olika delar av 
landet (byggahus.se, 2009). Att beakta är att nyproducerade hus inte är helt jämförbara med 
begagnade, då material och utformning förändras med tiden (byggahus.se, 2009). 
 
Siffrorna gällande Tobin´s Q-värdet skiftar en hel del över landet, där cirka trettio procent av 
kommunerna i Sverige har ett Q- värde över ett, vilket således innebär att det där är lönsamt 
att bygga (byggahus.se, 2009). Det genomsnittliga Tobin´s Q- värdet för hela Sverige, var år 
2007, 1, 05 och anledningen till att det byggs i kommuner med lägre Tobin´s Q- värde än det 
genomsnittliga, är att kommunen troligtvis innehar attraktiva mikrolägen (ibid.). 
 
2.4 Framtida hyressättning 
Fastighetsmarknaden är en marknad som i hög grad påverkas av vad som sker med ekonomin 
i det stora hela. Hög- eller lågkonjunktur har en inverkan på människors förmåga att investera 
i fastigheter men även vilken hyresnivå de är kapabla att uppnå. Genom det här kapitlet får vi 
en inblick av hur utbud och efterfrågan i framtiden skulle kunna få större inverkan på en 
lägenhets hyresnivå. 
 

2.4.1 Hyressättning ur ett mikroekonomiskt perspektiv 
Allmän marknads- och pristeori är tillämpbar på fastigheter med vissa undantag för 
begränsningar och anpassningskrav, där det i värderingssammanhang finns ett särskilt intresse 
för frågor gällande utbud och efterfrågan (Lind & Persson, 2008). För att förstå hur en friare 
hyressättning skulle kunna gå tillväga bör ett mikroekonomiskt tankesätt gällande 
fastighetsmarknaden beaktas (Lind & Persson, 2008). Viktigt att tänka på är att det som 
händer med fastighetsmarknaden i hög grad påverkas av vad som händer med ekonomin i det 
stora hela (Lind & Persson, 2008). Konjunktursvängningar i samhället hänger samman med 
förändringar på efterfrågesidan, där ekonomin under en högkonjunktur exempelvis går på 
högvarv (Lind & Persson, 2008).  
 
Förhållandet mellan avkastningsvärdet och marknadens prisnivå kan vara den avgörande 
faktorn för vilken prisnivå fastigheter bjuds ut och efterfrågas på marknaden, där 
hyresinbetalningar bland annat är en viktig faktor som beaktas (Larsson, 2008). Om hyran ska 
omförhandlas måste bedömningar angående hur hög den marknadsmässiga hyran kan komma 
att bli göras och tillsammans med efterfrågans betydelse övervägas gällande ifall det finns risk 
att hyresgäster till och med flyttar (ibid.). Hyresutvecklingen i attraktiva områden överstiger i 
genomsnitt utvecklingen i mindre städer och på landsbygden (Larsson, 2008). Detta 
tillsammans med inflationstiden är faktorer som båda påverkar fastigheters värde, speciellt 
gällande hyror i större städer som justeras i takt med förändringar i konsumentprisindex 
(Larsson, 2008; Lind & Persson, 2008). Fastighetsmarknaden utgörs främst av en 
andrahandsmarknad, det vill säga överlåtelse av begagnatvaror med skilda tillverkningsår och 
därmed också skiljeaktigheter i funktionalitet, modernitet och kvalitet (Larsson, 2008). 
Kostnaden för nyproduktion påverkar hyrorna på andrahandsmarknaden, som tillsammans 
med den allmänekonomiska utvecklingen i landet spelar roll för utbud och efterfrågan, vilket i 
sin helhet påverkar hyresutvecklingen och fastighetspriser (Larsson, 2008).  
 
Efterfrågan 
En efterfrågekurva ur ett fastighetsperspektiv innebär i allmänhet att ju mer kurvan lutar desto 
priskänsligare är den specifika fastigheten (Lind & Persson, 2008).  Detta medför i sin tur att 
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kurvan visar hur mycket efterfrågan minskar respektive ökar, då priset på en lägenhet ändras 
(ibid.).  
 
 
 
 
  
 
 
Figur 2:1, Efterfrågekurva (Lind & Persson, 2008) 

 
Utbud 
Nyproduktion av fastigheter sker i normalfallet då det framtida förväntade priset exempelvis 
bedöms ligga ovanför de förväntade kostnaderna för att bygga, vilket är avgörande för graden 
av nybyggnation om byggandet endast styrs av ekonomiska faktorer (Lind & Persson, 2008). 
Om produktionskostnaderna antas givna är det rimligt att anta att byggandet på en ort beror på 
hur pass högt pris som förväntas kunna genereras av den färdiga lägenheten, där ett högre 
förväntat pris antas sporra företagen till nybyggnation (ibid.). Sambandet mellan pris och hur 
mycket byggbolagen är villiga att bygga illustreras med en så kallad utbudskurva (Lind & 
Persson, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:2, Utbudskurva (Lind & Persson, 2008) 
 
Lutningen på utbudskurvan ger information om hur priskänsligt utbudet är (Lind & Persson, 
2008). En kraftig sluttning på kurvan kan exempelvis betyda en svårbyggd marknad, det vill 
säga att om priset stiger på byggmaterial byggs det allt mindre, vilket i sin tur skulle kunna 
innebära att ökad efterfrågan främst leder till högre priser (ibid.)  
 
Marknadsjämvikt  
Om situationen perfekt konkurrens råder, förväntas priset på nya fastigheter och antalet 
fastigheter som byggs bestämmas av skärningspunkten mellan utbud och efterfrågan, det vill 
säga jämvikt vid vilket pris efterfrågan är lika stor som utbudet (Lind & Persson, 2008). Hur 
mycket pris och kvantitet förändras då efterfrågan till exempel ökar förväntas således bero på 
hur priskänsligt utbudet är (ibid.). En marknad i perfekt konkurrens är ett antagande som inte 
är särskilt realistiskt då fastighetsbranschen i verkligheten handlar om en marknad i ständig 
förändring (Lind & Persson, 2008). Olika marknader har skilda marknadsreaktioner vid pris- 
och inkomstförändringar, där det för fastigheter är tidsaspekten som har stor betydelse (Lind 
& Persson, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:3, Skärningspunkten vid jämvikt (Lind & Persson, 2008). 
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Av exempelvis politiska grunder eller rättviseskäl har det genom tiderna gjorts försök till 
styrning av fastighetsmarknaden genom olika marknadsregleringar (Lind & Persson, 2008).  
En effekt av ett reglerat pris vid utbud kan exempelvis vara att dagens hyresreglering kan leda 
till att det helt enkelt byggs färre antal hyreslägenheter, en situation som i sin tur kan innebära 
att ett efterfrågeöverskott med exempelvis köbildning och övrig fördelningsproblematik kan 
uppstå (ibid.). En förklaring till att fastigheter är mer reglerade än andra objekt är främst 
fastigheternas ekonomiska betydelse (Lind & Persson, 2008). 
 
2.4.2 Ett friare hyressättningssystem  
En friare hyressättning, också benämnd marknadshyra i litteraturen, är ett begrepp som kan 
ses som en liknelse med det marknadsvärdebegrepp som tillämpas vid fastighetsvärdering för 
villor (Lind & Lundström, 2007). Vid nytecknande av ett hyreskontrakt är den hyra som anses 
som mest sannolik för en lägenhet, den som också avses som marknadshyra (ibid.). 
Hyressättning på marknadsmässiga villkor kan av olika aktörer definieras på olika sätt, där 
Lind och Lundström (2007) tar upp ett exempel som de anser är en god tolkning av 
marknadshyran; ”Marknadshyra råder om det inte finns några särskilda regler som hindrar 

fastighetsägare från att ta ut den hyra som denne vill ta ut när en lägenhet är ledig eller om 

det inte finns några särskilda regler som gör att hyran långsiktigt avviker från den hyra som 

fastighetsägaren anser vara bäst, givet efterfrågan och utbud på marknaden” (Lind & 
Lundström, s. 74, 2007). 
 
2.5 Effekter av hyressättning 
Påföljderna är många som påverkas av dagens hyresreglering, likaså spekulationerna om 
framtida fenomen som kan komma att uppstå i och med en friare hyressättning. Vi har nedan 
valt att beakta tre företeelser som vi anser är mest framstående i debatterna kring de 
allmännyttiga bostadsföretagens normerande roll på hyresmarknaden.  
 
2.5.1 Ombildning 
Sverige innehar idag dryga etthundrasextio miljoner kvadratmeter bostadsarea i hyreshus, där 
trettioen procent ägs av bostadsrättsföreningar, trettiofyra procent av allmännyttiga 
bostadsföretag och resten av enskilda ägare (Isaksson & Jonsson, 2008). Det var först under 
1980-talet som det började bli vanligt att hyresgäster i ett bostadshyreshus sammanslöt sig i 
en bostadsrättförening för att gemensamt köpa den fastighet som de bodde i, det vill säga det 
som i dagligt tal kallas ombildning (ibid.). Genom en bostadsrättsförening kan en majoritet 
med två tredjedelar av hyresgästerna således förvärva sin fastighet, det vill säga att de 
ombildar hyresrätterna till bostadsrätter (Victorin, 2003; Isaksson & Jonsson, 2008). I 
kommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadsrättsföreningar de senaste åren 
varit köpare till uppemot sjuttio procent av de sålda bostadshyreshusen (Isaksson & Jonsson, 
2008). 
 
När fastighetsägaren inte har ett positivt kassainflöde finns det inte längre incitament för att 
äga eller förvalta en fastighet, vilket således leder till att fastigheten säljs (Brown & 
Klingenberg, 2008). Statistiska centralbyrån har i undersökningar gjorda år 2007 nått resultat 
som visar på att andelen färdigställda lägenheter i flerbostadshus, ägda av 
bostadsrättsföreningar, ökat från fyrtiofem procent år 2006 till femtiotre procent år 2007, 
medan andelen färdigställda lägenheter i flerbostadshus ägda av privatpersoner eller företag 
har minskat från tjugosex procent år 2006 till nitton procent år 2007 (SCB, 2009).  
 
En bostadsrätt innebär enligt Bostadsrättslagen (1991:614) första kapitlet, fjärde paragrafen, 
en upplåtelse av en lägenhet till nyttjande mot ersättning utan begränsning i tiden. En 
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bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, vars syfte är att utan något eget vinstintresse 
tillhandahålla lägenheter till dess medlemmar (Lundén & Svensson, 2008). Bostadsrätt som 
upplåtelseform ger hyresgästen ett indirekt inflytande genom att de är medlemmar i den 
ekonomiska föreningen som äger huset, en aspekt som särskiljer bostadsrätten från 
hyresrätten (Victorin, 2003). Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan ske genom en 
frivillig överenskommelse mellan en fastighetsägare och en bostadsrättsförening eller också 
genom att bostadsrättsföreningen utnyttjar sin rätt till fastighetsförvärv som regleras genom 
lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (Lundén & 
Svensson, 2008). Ortsprismetoden framstår som den mest lämpade värderingsmetoden vid 
ombildning, då det sker en övergång från den reglerade hyresrättmarknaden och 
bruksvärdesystemet till en marknad med fri prissättning och anpassning till aktörernas 
betalningsvilja (Isaksson & Jonsson, 2008). 
 
Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har de senare åren gjort en markant stegring, där 
förväntningarna gällande en kommande värdeökning har gjort sig ett namn och blivit 
intressant i ombildningssammanhang (Victorin, 2003). Bostadsbristen, som ofta är ett 
problem, har en tendens att driva upp priserna och är i detta avseende en aspekt som i allra 
högsta grad bör beaktas (ibid.). 
 
Den 1 juli 2007 togs den lag som förhindrade att allmännyttans hyresbostäder ombildades till 
bostadsrätter bort, det vill säga den så kallade stopplagen (Hennéus & Bergbom, 2007). 
Lagen, som också kallas allbolagen (2002:102), trädde i kraft den 1 april 2002 och innebar att 
Länsstyrelsen hade möjlighet att stoppa hyresrätter från att ombildas till bostadsrätter, vilket 
gjordes om det resulterade i att andelen hyresrätter i ett område skulle bli för liten och att det i 
sin tur skulle försvåra hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen (regeringen.se, 2007; 
Hennéus & Bergbom, 2007). Tanken med stopplagens försvinnande var att allt fler människor 
skulle få större ansvar och trygghet gällande sitt boende samt att de allmännyttiga 
bostadsbolagen kunde få in det kapital som de eventuellt saknade genom en försäljning 
(Lundström & Lind, 1996; Hennéus & Bergbom, 2007). 
 
2.5.2 Svarta marknaden 
En svart marknad är i praktiken svår att kartlägga och därmed är det vanskligt att fastställa hur 
omfattande den egentligen är och hur den faktiskt fungerar (Lind, 2000). Undersökningar 
tyder dock på att det på slutet av 1990-talet utvecklades en omfattande svart marknad gällande 
hyreskontrakt, till följd av en ökad bostadsbrist i storstäderna (ibid.). Den svarta marknaden 
ses som en effekt av dagens hyresreglering, där vissa konsumenter är villiga att betala ett 
högre pris än den rådande hyran, vilket i sin tur medför möjligheter för befintliga hyresgäster 
eller till och med för fastighetsägaren att tjäna otillåtna pengar (Lind & Persson, 2008). I de 
fall då fastighetsägaren inte själv är inblandad i affären sker den vanligtvis genom ett så kallat 
skenbyte, där den nya hyresgästen lämnar en mindre fördelaktig lägenhet i utbyte mot den nya 
och betalar det svarta priset ”under bordet” (Lind, 2000). Kritiker till hyresreglering menar att 
systemet åstadkommer ineffektivitet i utnyttjandet bostadsbeståndet, vilket därmed leder till 
en svart marknad där betalningsstarka grupper dominerar (Lind, 2000). 
 
2.5.3 Segregation 
En fastighetsägare som har en kö av villiga hyresgäster till en specifik lägenhet att välja 
mellan, kommer i allmänhet föredra att hyra ut till någon med en god ekonomisk situation, 
kombinerat med andra aspekter som inbringar fastighetsägaren fördelar genom att ha en 
specifik hyresgäst i sin fastighet (Lind, 2000). Faktorer som kan påverka hyresvärdens val är 
exempelvis följande; hur länge hyresgästen förväntas bo kvar, hur stor sannolikheten är att 
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hyresgästen inte betalar hyran i tid, hur väl hyresgästen förväntas ta hand om lägenheten, hur 
höga krav hyresgästen ställer på fastighetsägaren och slutligen hur befintliga hyresgäster 
kommer att påverkas av den nya hyresgästen (Lind, 2000).  
 
Frågan om boendesegregationen eventuellt skulle öka vid en friare hyressättning beror enligt 
Lind (2000) i det stora hela på tre faktorer; hur mycket hyrorna skulle ändras, hur stor 
segregationen är idag och hur de hushåll som skulle uppfatta hyresnivån som för hög skulle 
reagera. Hur snabbt en eventuell segregationsprocess skulle gå är svårt att svara på men 
främst beror det på hur hyresmarknadsanpassningen skulle utformas och hur uppfattningarna 
till densamma skulle se ut (Lind, 2000). Boendesegregationsfrågan avser, i allmänt tal, den så 
kallade inkomstsegregationen som innebär hur ”rika” och ”fattiga” bor i förhållande till 
varandra (ibid.). Med andra ord är den etniska segregationen inte en aspekt som här berörs i 
någon större bemärkning. 
 
2.6 Kapitelsammanfattning 
 
2.6.1 Dagens hyressättning 
Hyran bestäms idag genom förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsföretag och 
Hyresgästföreningen, vilket ger de allmännyttiga bolagen en normerande roll, något som i sin 
tur innebär att bruksvärdets ursprungliga syfte frångåtts (Lind, 2000).  
 
Dagens hyressättning präglas också av en hyresreglering, vilken är designad som ett tak som 
på sikt ska stoppa en plötslig och kraftig hyreshöjning om efterfrågan stiger (Brown & 
Klingenberg, 2008). Något som i sin tur medför det klassiska besittningsskyddet som ses som 
ett av hyresgästens mest karaktäristiska drag (Flodin, 2008).  Lika viktig som 
besittningsskyddet är för hyresgästen lika betungande kan det också anses vara för 
fastighetsägaren, då inte samma hyresnivå kan uppnås som vid en icke reglerad marknad 
(McDonough, 2007). 
 
2.6.2 Värdering vid hyressättning 
French (2004) beskriver värde som det belopp som en hyresgäst skulle vara beredd att betala 
för fördelar som förväntas erhållas av en egendom. Persson (2008) belyser också att värde kan 
ses som en funktion av framtida potentiella nyttor som skapas ur beräkningarna av dessa. 
Förväntningarna ska slutligen resultera i en uppskattning av det pris som skulle kunna uppnås 
om en egendom skulle säljas på en marknad (French, 2004).   
 
Utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” (2005) presenterar, såsom Persson (2008), en 
rad faktorer som vardera innesitter en värdebaserade funktion vid hyressättning.  
 
2.6.3 Värdering vid investering 
Yard (2001) beskriver en investering som en resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott. 
Risken som följer en investering beror i hög grad på inom vilken bransch satsningen sker, där 
byggbranschen är en bransch som präglas av stora konjunkturssvängningar (Nyman, 2002).  
 
Kostnadsförändringar påverkar indirekt prisbildningen på marknaden och är därför av intresse 
i värderingssammanhang (Persson, 2008). Adolphson (1998) betonar att det är viktigt med 
framtidsbedömningar, något som enligt denne författaren kan underlättas med hjälp av 
kassaflödesanalyser. Persson (2008) belyser också produktionskostnadsmetoden som 
användbar på grund av dess hänsyn till fastighetens ålder, bruk, och funktionalitet. Metoderna 
lägger tillsammans med ortprismetoden grunden för det värde som en fastighet och en 
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specifik lägenhet får på marknaden (Crosby & Murdoch, 2000). Till en fastighets fördel finns 
den eventuella värdeökningsmöjligheten, där Tobin´s Q används som en indikator för 
prisutvecklingen i en region (Larsson, 2008; byggahus.se, 2009).   
 
2.6.4 Framtida hyressättning 
För att förstå vilka effekter en friare hyressättning skulle kunna generera i krävs ett 
mikroekonomiskt tankesätt gällande efterfrågeförändringarna på fastighetsmarknaden (Lind & 
Persson, 2008). Uppskattningar angående hur hög en eventuell ny hyra kan komma att bli bör 
utformas och vägas samman med efterfrågan, något som kan underlätta riskbedömningen 
gällande om hyresgäster tvingas flytta (Lind & Persson, 2008). En friare hyressättning innebär 
en möjlighet till ökad lönsamhet för en fastighetsägare, genom att en högre hyresintäkt sporrar 
till fortsatt förvaltning och nybyggnation (Lind och Persson, 2008).  

2.6.5 Effekter av hyressättningen  

Ombildning 
Ombildningar sker då fastighetsägare inte längre har ett positivt kassainflöde, vilket innebär 
att det inte längre finns några incitament för att äga eller förvalta fastigheten (Brown & 
Klingenberg, 2008). Borttagandet av stopplagen innebär att även kommunala bostadsbolag 
har möjligheten att få in kapital genom fastighetsförsäljningar (Hennéus & Bergbom, 2007).  
 

Svart marknad 
En svart marknad är i praktiken svår att kartlägga och därmed vansklig att fastställa hur 
omfattande den egentligen är och hur den faktiskt fungerar (Lind, 2000). Den otillåtna 
marknaden uppkom främst på grund av den ökade bostadsbristen i storstäderna, men också 
som en effekt av dagens hyresreglering (Lind & Persson, 2008).  
 
Segregation 
Inom fastighetsbranschen avser boendesegregationsfrågan främst den så kallade 
inkomstsegregationen (Lind, 2000). Boendesegregationsfrågan beror främst på att en 
fastighetsägare som har en kö av hyresgäster att välja mellan, i allmänhet föredrar att hyra ut 
till någon med en god ekonomisk situation, kombinerat med andra aspekter som inbringar 
fastighetsägaren fördelar (ibid.).  
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3. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras de metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av under 

uppsatsens förlopp samt metoden för insamling av data och val av respondenter. 

Avslutningsvis redogörs metoden för analys samt uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Metodansats 
Grundläggande vid uppsatsskrivning är att ett ställningstagande gällande om uppsatsen ska ha 
en kvalitativ eller kvantitativ ansatsutformning görs, vilket i sin tur avgör metoden för 
informationsinsamlingen som resulterar i skilda resultatframställningar (Kvale, 1997). En 
väsentlig skillnad är exempelvis att den kvantitativa metoden i relation till den kvalitativa 
ansatsen, som är mer öppen och flexibel, inte är mottaglig eller konstruerad för att ny data 
under studiens arbetsgång framkommer (Jacobsen, 2002). 
 

3.2 Val av ansats  
Val av ansats bör enligt Jacobsen (2002) först och främst utgå från om problemformuleringen 
är beskrivande eller förklarande. Då vi fokuserar på hur en företeelse uppstår är 
problemformuleringen i vårt fall av ett förklarande slag.  Vi vill även gå på djupet och se hur 
vårt problemområde kan komma att förändras i framtiden, därför kan det här vara svårt att 
använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod. Vår problemformulering är även 
explorativ, vilket kräver en metod som går på djupet med endast ett fåtal 
undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). För att infria dessa önskemål bör vi därför utgå från 
en kvalitativ metodansats.  
 
Jacobsen (2002) fortsätter att beskriva att en kvalitativ studie anses bäst då frågeställningen är 
frågande och oklar om varför ett visst fenomen uppstår, vilket således även det är en 
motivering till ett kvalitativt upplägg.  Vår filosofi styrks då den kvalitativa ansatsen bäddar 
för att ta reda på ett ämnes grundläggande faktorer vid så kallade djupintervjuer, där det sätts 
få begränsningar på de svar respondenten ger (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa studien är 
resurs- och tidskrävande och materialet som erhålls är svårare att tolka och analysera än 
kvantitativ data, aspekter som vi är väl medvetna om (Jacobsen, 2002). Vi har trots detta valt 
att vidhålla den kvalitativa metoden, då vi inte tror att våra respondenters svar skulle infrias 
genom en kvantitativ metod.  
 
Vi kommer att utgå från teorin för att få en uppfattning om ämnet och sedan komplettera med 
empiri, ett tillvägagångssätt som ger en deduktiv strategi (Jacobsen, 2002). Valet var här 
relativt enkelt då vi ville ha en stabil kunskap inom ämnet innan ett frågeformulär skapades, 
bland annat för att erhålla en struktur under arbetets gång då frågorna avspeglar teoriavsnittet, 
vilket i sin tur underlättar analysen och slutsatsen.  
 
3.3 Datainsamling  
Gällande avsnittet insamling av data finns två huvudgrupper som bör beaktas, primärdata 
avser insamling av ny information medan sekundärdata berör redan tidigare insamlat material 
(Jacobsen, 2002). I vår studie har vi valt att använda oss av båda metoderna för att få en bra 
bredd på det material vår analys ska grunda sig på, ett antagande som också bekräftas av 
Jacobsen (2002) som förklarar att problem kan uppstå om endast en av metoderna används 
och att det därför är bättre att de kompletterar varandra för att styrka de resultat som tagits 
fram.  
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3.3.1 Sekundärdata 
Enligt Jacobsen (2002) innebär sekundärdata att information inte samlas in av forskaren direkt 
från källan, utan baseras istället på redan insamlat material för tidigare ändamål, vilket medför 
att det här är viktigt med källkritik. Tack vare sekundärdata, som här mestadels består av 
litteratur, samt tidigare studier i form av vetenskapliga artiklar, fick vi en bra insikt i 
ämnesområdet och en stabil grund till teorikapitlet. Vi har även använt ett fåtal Internetsidor, i 
och med att vi sökt efter sådan aktuell information som ännu inte tryckts i böcker.  
 
Gällande vetenskapliga artiklar har det använts i den mån det har kunnat generaliseras till den 
svenska hyresbostadsmarknaden, vilket sedan kompletterats med litteratur som är säregen för 
Sverige. De databaser som granskats är ABI-Inform, Emerald och Academic Search Elite, där 
de uppslagsord som bland annat nyttjats är ”rent control”, ”apartments”, ”rent control AND 
Sweden”, ”rental”, ”property valuation”, ”housing market”, ”landlord AND tenant”, 
”apartment value”, ”geographic value”, ”pricing AND rent control”, ”product cost”, ”Tobins 
Q” och ”rent stabilization”. Vid sökning av svensk litteratur har sökorden bland annat varit 
hyressättning, bostadsmarknad, hyresreglering, besittningsskydd, värdering, 
bruksvärdesprincip, ortsprismetod och kassaflödesanalys. 
 
Vid insamling av sekundärdata har vi konsekvent under uppsatsens gång försökt att bibehålla 
ett objektivt betraktelsesätt allt för att inte färgas av författarnas subjektivitet. Vi har även 
jämfört olika källor med varandra för att kontrollera deras tillförlitlighet, men också för att 
skapa tillförlitlighet till vår egen studie.  
 
3.3.2 Primärdata 
Enligt Jacobsen (2002) består primärdata av förstagångsinsamlad information som är 
skräddarsydd för ett specifikt problem. I vårt fall består primärdata av besöksintervjuer 
kompletterat med e-mailkontakt samt telefonkontakt, då det geografiska avståndet varit av 
väsentlig betydelse. I vår uppsats har vi valt individuella öppna intervjuer, som enligt 
Jacobsen (2002) också är den vanligaste metoden för datainsamling inom den kvalitativa 
ansatsen. Vi började med att formulera syftet med intervjuerna och vilka frågor som borde 
vara intressanta att beröra under intervjun och utefter det konstruerades en intervjumall med 
ett flertal frågor. Detta anser vi som intervjuare är en bra utgångspunkt för själva intervjun för 
att undgå att tänkta frågor uteblir, även om själva intervjuerna till slut utvecklas till en öppen 
dialog.  
 
Under intervjuernas gång har vi valt att använda oss av en diktafon, vilket Jacobsen (2002) 
kan se som negativt, då intervjupersonen i fråga kan bli ställd och därmed inte känner sig 
bekväm med att svara på frågor, dock är detta emellertid inget som vi märkt av under 
intervjuerna. Vi har således inte endast förlitat oss på diktafonen utan har under hela 
intervjuernas gång även själva antecknat. Vid insamling av primärdata märkte vi inte av 
någon direkt intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren påverkar respondenten med sin 
fysiska närvaro (Jacobsen, 2002). 
 
3.3.3 Val av respondent  
Det finns två sätt att välja respondenter till en uppsats, antingen genom slumpmässigt urval 
eller genom ett icke- sannolikhetsurval (Jacobsen, 2002). Vi har valt att personligen välja ut 
respondenter genom metoden icke- sannolikhetsurval för att öka tillförlitligheten och 
giltigheten. Detta därför att det vid ett slumpmässigt urval kan innebära att ointressanta och 
icke representativa respondenter väljs ut. Nästa steg var att granska vilka respondenter som 
möjligtvis skulle göra mest nytta för vår uppsats, val som enligt oss var relativt enkla att göra 
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då våra respondenter är framstående och mycket kunskapsrika inom ämnet både i teori och i 
praktik. Utöver intervjumaterialet har även företagens hemsidor, samt information och 
broschyrer från respondenten kompletterat empirin. En annan aspekt som vi har tagit hänsyn 
till är det som Kvale (1997) tar upp gällande att intervjupersonens betydelse stärks under 
själva intervjuandet, detta eftersom denne är det viktigaste instrumentet vid förvärvande av 
kunskap.  
 
3.4 Metod för analys 
I studiens analys sammanställs teori med empirin, vilka har tematiserats enligt 
huvudkategorierna; dagens hyressättning, värdering vid hyressättning, framtida hyressättning, 
fastighet som investering samt effekter av hyressättning. Kategorierna återkommer sedan i 
analysen för att därefter underlätta kopplingen till problemformuleringen. 
 
Analysen är inte utformad enligt en standardmetod utan istället har en användning ad hoc av 
olika angreppssätt och tekniker skett (Kvale, 1997). Respondenternas svar har sammanställts 
utefter den tematisering som tidigare nämnts, detta för att lättare kunnat göra djupare 
tolkningar och paralleller mellan respondentsvaren, det vill säga meningskategorisering 
(Kvale, 1997). I samband med detta har även metoden meningskoncentrering använts, vilket 
således innebär att meningar från respondenterna görs mer koncentrerade och att 
intervjutexten kortas ner (Kvale, 1997). 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 
3.5.1 Validitet 
Validitet innebär giltighet och relevans och syftar till att begrepp som mäts också är de 
begrepp som är avsedda att mätas (Jacobsen, 2002). Validitet är kort och gott en bedömning 
på om de slutsatser som tagits fram från en undersökning hänger ihop, vilket således också 
ska ha granskats med kritiska ögon (Jacobsen, 2002). En uppsats giltighet kan delas in i två 
grupper, intern och extern giltighet, där den interna åsyftar på hur pass giltiga de framtagna 
svaren är, medan den externa avser möjligheten till generalisering (Jacobsen, 2002).  
 
Vid insamlandet av sekundärdata har informationens lämplighet ifrågasatts och sållats för att 
resultatet ska leva upp till en så giltig studie som möjligt. Något att beakta gällande den 
externa giltigheten är att avsikten med en kvalitativ studie inte är att generalisera svaren från 
de få respondenter i studien till en större population (Jacobsen, 2002). Det som slutligen 
erhålls vid en kvalitativ studie är inte ett enda svar eller resultat, utan mer en teori och ett 
bidrag gällande ämnet (Jacobsen, 2002).  
 
3.5.2. Reliabilitet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och uttrycker noggrannheten i en undersökning (Jacobsen, 
2002). Det innebär att en studie som gjorts måste gå att lita på, vilket också innefattar att om 
studien återigen genomfördes skulle samma resultat uppvisas (Jacobsen, 2002). Kvale (1997) 
beskriver att en forskare har ett vetenskapligt ansvar inför sin profession och sina 
undersökningspersoner så att ett forskningsprojekt frambringar kunskap som är värd att 
rapportera och som är kontrollerad och verifierad. Vidare bör det tas hänsyn till forskarens 
objektivitet, då band till ena parten kan få forskaren att bortse från vissa upptäckter och 
betona andra, vilket skulle kunna medföra skada för en så fullständig och opartisk 
undersökning som möjligt (Kvale, 1997). 
Gällande den primära datainsamlingen har vi valt att använda oss av flera respondenter, vilket 
ger studien en högre grad av tillförlitlighet, än om enbart en intervju hade genomförts. Vårt 
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val av ämne innebär ett problem med starka sidor ståendes mot varandra, vilket därför innebär 
att vi har varit noga med att bibehålla vår objektivitet vid tolkning av texter, artiklar och 
intervjuer. 
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4. Empiri 
 
I följande avsnitt presenterar vi de primärdata som tagits fram genom personliga intervjuer 

med respondenter som är väl insatta i Sveriges hyresmarknad och som dagligen arbetar med 

förhandling av hyror. I avsnittet presenteras respondenternas syn på de områden som belysts 

i vår teoretiska referensram. Avsnittet avslutas med en kapitelsammanfattning, där de 

viktigaste delarna från intervjuerna summeras och där inte valt att särskilja vem som har sagt 

vad, utan endast lyft fram faktorer som underlättar för läsaren i nästkommande kapitel. 
 
4.1 Presentation av respondenter 
 
4.1.1 SABO 
Respondent: Roland Sernlind, förhandlingsansvarig på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.  
 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag är en bransch- och intresseorganisation för cirka 
trehundra av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. SABO-företagen äger och förvaltar 
tillsammans omkring 726 000 bostäder med en samlad yta på nästan åtta miljoner 
kvadratmeter. SABO ger sina medlemmar stöd och service i det dagliga arbetet.  
 
4.1.2 HFAB   
Respondent: Ulf Hofstedt, affärsutvecklings- och kommunikationschef på HFAB. 
 
Halmstads fastighets AB är Halmstads kommunalägda och marknadsledande fastighetsbolag 
med ett fastighetsbestånd på 9 800 hyresrätter, trehundra lokaler samt garage och 
parkeringsplatser. HFAB:s verksamhet består av uthyrning och förvaltning av bostäder och 
lokaler inom kommunen, där bolagets hyresnivåer i enlighet med bruksvärdesprincipen är 
normerande för hyressättningen i Halmstad.  
 
4.1.3 CA-fastigheter 
Respondent: Ingela Oskarsson, uthyrnings- och informationsansvarig på CA-fastigheter. 
 
CA-koncernen är ett privatägt bolag med fastigheter på en yta omkring 650 000 kvadratmeter. 
Koncernen bedriver idag främst fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning av eget ägda 
fastigheter belägna i södra Sverige, där verksamheten delas in i regioner på de sju orterna; 
Borås, Jönköping, Karlskrona, Osby, Stockholm, Växjö och Kalmar där också huvudkontoret 
är placerat.  
 
4.1.4 Hyresgästföreningen 
Respondent: Stefan Bohlin, jurist och förhandlingschef på Hyresgästföreningen norra Skåne. 
 
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster med dryga 538 000 
medlemmar, varav femtio procent bor i allmännyttiga fastigheter och resterande femtio 
procent i privatägda hyreshus. Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och 
den främsta företrädaren för hyresgästerna i förhandlingar gällande hyror och andra villkor 
kring medlemmarnas boende. Föreningens grundläggande mål är allas rätt till en god bostad 
till en rimlig kostnad, tillsammans med hyresgästernas garanti till ett boende med trygghet, 
inflytande och gemenskap. 
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4.1.5 Fastighetsägarna, Stockholm  
Respondent: Henrik Tufvesson, direktör och näringspolitisk chef. 
 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som representerar cirka 20 000 
medlemmar. De privata fastighetsägarna äger totalt cirka 80 000 fastigheter med 
sjuhundratusen lägenheter. Genom sina regionföreningar arbetar Fastighetsägarna över hela 
landet inom områden som näringspolitik, opinionsbildning, kompetensutveckling, 
kommunikation och medlemsservice som organisationens gemensamma instans. 
Fastighetsägarna Sverige har också ett omfattande internationellt samarbete genom 
delägarskap i European Property Federation, vilken bildades 1997 för att underlätta 
möjligheterna att påverka fastighetsägarfrågor inom den Europeiska Unionen.  
 
4.2 Respondenternas svar 
 
4.2.1 Dagens hyressättning 
SABO: Bruksvärdessystemets roll har frångåtts och allmännyttan innebär nu en inneboende 
motsättning.  Hyresnämnden ska vid granskning av hyror bortse från produktions-, drift- och 
förvaltningskostnader, men samtidigt ska hyrorna återbetala den självkostnad som dessa 
komponenter innebär, en rebus som inte går ihop. Ett borttagande av de kommunala 
bostadsföretagens hyresnormerande roll skulle innebära en mycket stor förändring på den 
svenska hyresmarknaden. En sådan åtgärd måste kompletteras med andra ingripanden för att 
värna om hyresgästernas besittningsskydd och en rimlig hyresutveckling. 
 
En nackdel med den hyresnormerande rollen är att de privata fastighetsägarna inte granskas 
på samma sätt som de allmännyttiga bostadsbolagen och hamnar på så sätt lite i skymundan. 
Konkurrensen skulle gynnas om alla hyresvärdar förhandlar utifrån de egna lägenheternas 
bruksvärden. 
 
HFAB: ”Ytterkanten finansierar innerstan.” Dagens hyressättningsprocess fungerar i 
Halmstad bra, vilket förmodligen beror på god hantering av bruksvärdessystemet. HFAB 
hanterar hyressättningsprocessen på ett bra sätt, genom att ha ett strikt tillvägagångssätt vid 
hyressättning och värdering av fastigheterna. HFAB är i dagsläget ett så pass stabilt företag så 
att en högre vinst än det som frambringas skulle vara möjlig, däremot är den nuvarande nivån 
en bra utgångspunkt för framtida vinst. 
 
Över landet är det i Stockholm som hyressättningen till stor del är felaktig och att det främst 
är där en eventuell förändring av hyressättningen skulle få en betydande verkan. Det är främst 
där som bruksvärdesprincipen inte fungerar och Fastighetsägarna är mest missnöjda, då 
samma hyra exempelvis kan sättas på en lägenhet i Stockholms innerstad som en likvärdig i 
Tensta. På detta sätt finansierar hyrorna i ytterkanten hyresnivån i innerstan, det vill säga att 
det gör det möjligt för en lägre hyresnivå i ett attraktivt område än vad det troligtvis hade varit 
om hyressättningen släpptes fri. 
 
CA-Fastigheter: Det råder idag ingen fri konkurrens och därmed inget rättvist system. De 
kommunala bostadsbolagens normerande roll vid hyressättning medför att förhandlingsfrihet 
med enskilda kunder förhindras, något som annars underlättar arbetet att hitta rätt kund till rätt 
bostad. Det optimala vore en enskild förhandling med varje lägenhet, något som i dagsläget 
inte är möjligt. 
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Hyresgästföreningen: Bruksvärdesprincipens ursprungliga syfte är bra och det är det syfte 
som Hyresgästföreningen återigen vill försöka tillämpa. Det har från början skett ett feltänk, 
vilket gjort att de nu står inför uppgiften att försöka återskapa grundtanken med Sveriges 
hyressättning med hjälp av bruksvärdesprincipen. Statens offentliga utredning ”EU, 
allmännyttan och hyrorna” har påskyndat processen, vilken tidigare främst  inte infriats på 
grund av lathet och feghet. Lathet med anledning av att det innebär att varje enstaka lägenhet 
måste besiktigas och värderas enligt bruksvärdesprincipen och feghet på grund av den 
förändringsprocess som det innebär, vilket ofta förknippas med ifrågasättelse och 
motsättningar. 
 
Dagens hyressättningsproblematik påverkar främst Stockholm och det är där som 
Hyresgästföreningen har mest arbete att genomföra, vilket i sin tur också gjort att frågan där 
fått störst fokus.  
 
Fastighetsägarna Stockholm: ”Det har skapats en hyresmarknad som är stängd för alla som 

inte finns implementerade på marknaden.” Det är främst två saker som måste förändras 
gällande dagens hyressättning, dels att de allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande 
roll måste tas bort och dels det faktum att hyressättningen istället bör baseras på 
hyresgästernas allmänna värderingar gällande bruksvärdesprincipen. Givetvis måste detta 
ersättas med en annan typ av norm som hyresnämnden kan stödja sig på vid den 
skälighetsbedömning som krävs för att bibehålla dagens besittningsskydd. Idag är det de 
allmännyttiga bostadsbolagens hyror som utgör normen, vilka inte behöver sätta hyror som 
överrensstämmer med hyresgästernas värderingar utan istället hyror som de själva anser är 
godtyckliga. Hyrorna styrs till stor del av byggåret och inte av läge eller andra väsentliga 
värderingsfaktorer, vilket i sin tur minst sagt är en bidragande faktor till att hyresmarknaden 
har havererat. Det har skapats en marknad som är stängd för alla som inte redan finns 
implementerade, vilket också innebär hyresrätter som ombildas till bostadsrätter, extremt 
långa köer till attraktiva lägenheter, brist på nybyggnation av hyreslägenheter, öppen 
svarthandel av hyreskontrakt och en andrahandsmarknad med oskäligt höga hyror som följd. 
Det är detta som Statens offentliga utredning bland annat hävdar ligger till grund för en 
saknad generell norm i hyreslagstiftningen.  
 
Det är orimligt att kommunala och privatägda bostadsbolag drivs av olika syften på samma 
marknad, särskilt då de vänder sig till samma kunder. Det måste råda konkurrens på lika 
villkor för att det ska vara förenligt med EU:s regler. 
 
4.2.2 Värdering vid hyressättning 
Gällande faktorer som bör tas i beaktning vid hyressättning var våra respondenter väl överens 
med varandra, därmed är deras svar i denna kategori gemensamt sammanställda för att få en 
bättre överblick. Respondenterna är överens om att en värderingsmodell borde visa vägen vid 
hyressättning, där faktorer som ska ha ett stort inflytande är följande;  
 

- Läge 
- Hyresgästens egen bedömning och värdering 
- Boendekvalitet och standard 
- Trygghet 
- Närhet till kommunikationer och service 
- Områdets attraktivitet 
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SABO poängterar att information från olika bostadsbolags efterfrågan på deras bostäder i 
olika delar av fastighetsbeståndet bör vägas in vid värdering gällande attraktiviteten. I 
framtiden ser även SABO att ortsprisbegreppet vid jämförelse av lägenheter bör vidgas. De 
menar att jämförelselägenheten i grova drag ska ha motsvarande läge i regionen, men att det 
inte behöver spela någon roll om det går en kommungräns mellan prövningslägenheten och 
jämförelselägenheten. 
 
HFAB följer i dagsläget en värderingsmodell, vilken utgår från särskilda riktvärden gällande 
olika stadsdelar och fastigheter för att få en mer strukturerad bild vid hyressättningen. 
Modellen avser en mer detaljerad värdering av stadsdelens attraktion, områdets funktion, 
fastighetens status, lägenhetens utformning och utrustning, vilket i sin tur ger olika 
bruksvärde för olika områden och fastigheter i relation till varandra. 
 
Hyresgästföreningen menar på att anledningen till att hyresgästens värderingar påverkar 
hyressättningen mer och mer är att deras syn på sitt boende har förändrats, exempelvis 
värderas centralt läge, närhet till vatten, balkong och uteplats högre än tidigare. Den stora 
ambitionen är att hyrorna ska upplevas som rättvisa av hyresgästen.  
 
CA-Fastigheter framhäver också de att hyresgästens betalningsvilja gällande lägenhetens 
standard och dess läge idag har fått en allt större roll  
 
Fastighetsägarna Stockholm beskriver att en hyresgästs betalningsvilja i stort sätt liknar andra 
bostadskonsumenters betalningsvilja, det vill säga att den ökar om lägenhetens läge, standard 
och område uppfattas som bra och attraktivt.  
 
4.2.3 Värdering vid investering 
SABO: Här saknas svar från respondenten då de ej själva äger eller förvaltar fastigheter. 
SABO är endast en medlemsorganisation. 
 
HFAB: ”I en tid som denna ser man hur fastighetsbranschen har påverkats av finanskrisen.” 

I HFAB:s årsredovisning från 2008 definieras direktavkastningskravet som hyresintäkter med 
avdrag för drift- och underhållskostnader. När direktavkastningskravet för fastigheten vid 
oförändrade eller ökade driftnetton ökar, sjunker värdet på fastigheten. Detta därför att en 
köpare vill ha högre avkastning på sin investering, vilket medfört att investerarnas 
finansieringsmöjlighet begränsats, vilket i sin tur lett till att efterfrågan minskat. 
Fastighetspriserna har i och med den senaste tidens finanskris sjunkit något i jämförelse med 
tidigare års noterade nivåer, något som dock i framtiden troligtvis kommer att stabiliseras.  
 
CA- Fastigheter: I och med möjligheten till en ökad lönsamhet, vid en friare hyressättning, 
kommer troligtvis fler privata fastighetsägare dyka upp på marknaden och därmed egga 
konkurrensen, något som på sikt också gynnar hyresgästerna.  
 
Hyresgästföreningen: En friare hyressättning skulle innebära att fler byggföretag skulle satsa 
på nybyggen, särskilt i tider som dessa, med höjda produktions- och materialkostnader, måste 
byggföretag kunna tjäna in självkostnaden för ett bygge och samtidigt ha en möjlighet till en 
framtida avkastning.  
 
Fastighetsägarna Stockholm: Försäljning av en fastighet till en bostadsrättförening är ofta 
en lönsam affär för en fastighetsägare. Direktavkastningen, det vill säga driftnettot av 
förvaltningen, är idag låg men möjligheten till en värdestegring har under de senare åren varit 
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mycket god. Med bakgrund till detta är det i många fall helt enkelt inte lönsamt att äga och 
förvalta fastigheter i relation till vad avkastningen kan tänkas bli vid en försäljning, en friare 
hyressättning skulle dock kunna innebära en lönsamhetsmöjlighet, något som i sin tur skulle 
gynna den svenska bostadsmarknaden. 
 
4.2.4 Framtida hyressättning 
SABO: Gällande Statens offentliga utredning ”EU, allmännyttan och hyrorna” beskriver 
SABO, genom en remissyttran, att de står bakom förslaget angående att de kommunala 
bostadsföretagens hyresnormerande roll bör avskaffas. Även om utredningen uppenbart inte 
lyckas visa att den hyresnormerande rollen strider mot gemenskapsrätten, så finns det andra 
skäl till att den ska tas bort. 
 
I grund och botten ska hyrorna bestämmas genom överenskommelser mellan hyresvärdar och 
hyresgäster, där enskilda hyresgäster ska ha rätt att företrädas av hyresgästorganisationer. 
Detta är en förutsättning för ett lyckat och kostnadseffektivt kollektivt förhandlingssystem. 
Kommunala och privata fastighetsägare bör i alla sammanhang ha samma villkor, då det 
främjar en god konkurrens och bidrar till utvecklingen av hyresrätten som boendeform, vilket 
i sin tur också gagnar hyresgästerna. En uppgift som staten bör möjliggöra är att tillhandahålla 
ett regelverk som klargör aktörernas rättigheter och skyldigheter. Staten bör således inte ha till 
uppgift att bestämma hyresnivåer för lägenheter med olika bruksvärde, då detta hämmar 
konkurrensen och möjligheten att utveckla hyresrätten som boendeform. 
 
SABO lägger fram ett eget förslag om att de allmännyttiga bostadsbolagen i framtiden ska ha 
ett lönsamhetsperspektiv, prissättningen ska således inkludera en viss vinstmarginal och 
företagen ska sträva efter en marknadsmässig avkastning. Totalavkastningen ska avse samma 
långsiktiga förutsättningar och inställning till risk som en privat investerare skulle kunna få 
med ett motsvarande fastighetsbestånd på samma marknad, däremot ska det inte finnas krav 
på vinstmaximering. 
 
HFAB: I Halmstad skulle en friare hyressättning troligtvis inte få någon större effekt, detta 
beroende på HFAB:s stabila och strikta hyressättningssystem och att missnöjet gällande 
hyressättningen i Halmstad inte är av samma grad som i Stockholm.   
 
CA- Fastigheter: På längre sikt skulle en friare hyressättning kunna få effekt även på mindre 
orter, dock kommer den markanta skillnaden främst att synas i Stockholm. En friare 
hyressättning skulle kunna innebära en ökad rörlighet på bostadsmarknaden i och med att 
hyresgästerna helt enkelt inte har råd att bo kvar.   
 
Upptrissade priser och att den sociala segregationen skulle öka är två effekter som troligtvis 
skulle uppstå och därmed negativt påverka hyresgästerna. Dock är upplösningen gällande 
Sveriges hyresmarknadsproblematik en framtidsvision, där processen troligtvis och 
förhoppningsvis kommer att ske stegvis. 
 
Hyresgästföreningen: I praktiken kan en friare hyressättning innebära att vissa områden även 
får en sänkning av hyresnivån. Detta kommer i ett sådant fall dock ske i en låg utsträckning, 
på grund av att hyror i allmänhet idag sällan sänks, i och med att då vissa hyror höjs stannar 
hyror som skulle kunna sänkas kvar på samma befintliga nivå.  
 
Om de allmännyttiga bostadsbolagens normerande roll vid hyressättning och dess 
vinstbegränsning skulle försvinna skulle förhandlingarna försvåras. Möjligtvis skulle det bli 
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så att två ledande företag pressar upp varandras vinstmaximering på ett ”saxande” vis och en 
tävlan om vilket företag som är det bästa skulle inledas, något som skulle kunna påverka 
hyresgästerna negativt. Allmännyttiga bostadsbolag strävar nödvändigtvis inte själva efter att 
vara normerande vid hyressättning, däremot är frågan hur förhandlingarna för privata 
fastighetsägare annars skulle gå till utan en skenande hyresnivå som följd. De allmännyttiga 
bostadsbolagen arbetar idag utifrån ett affärsmässigt syfte medan en privat fastighetsägare 
främst strävar efter en vinstmaximering.  
 
Fastighetsägarna Stockholm: ”Hyresgästerna kommer att ställa högre krav på individuella 

anpassningar.” En friare hyressättning skulle helt klart ge störst effekter i Stockholm, då 
hyresnivån på många andra orter överensstämmer med hyresgästernas värderingar och ligger i 
relation till boendekostnaderna på bostadsrätt- och villamarknaden. Hyresnivån skulle 
möjligtvis pressas tillbaka i områden där efterfrågan är låg men också för lägenheter med låg 
standard eller sämre underhåll. De största effekterna skulle troligtvis bli att skillnaden mellan 
attraktiva och mindre efterfrågade lägenheter skulle bli mer markant än idag. Det som 
eventuellt skulle kunna ske är att kraven från hyresgästerna skulle öka på den ”produkt” som 
fastighetsägarna tillhandahåller, något som skulle kunna innebära högre krav på individuella 
anpassningar gällande själva lägenhetens standard, men också på underhåll och tjänster som 
är kopplade till bostaden.”Den största effekten av en förändrad hyressättning är att 

skillnaderna mellan attraktiva och mindre attraktiva lägenheter blir större än idag.” 
 
Gällande dagens byggmarknad är det främst ett moderniserat regelverk som är mer långsiktigt 
och förutsägbart för byggherren som efterfrågas. Enbart en friare hyressättning skulle inte få 
igång dagens byggmarknad, då hyror i nyproducerade lägenheter troligtvis inte skulle ändras 
mer än ytterst marginellt eftersom hyrorna för dessa lägenheter idag tillåts ha en högre hyra än 
begagnatlägenheter. 
 

4.2.5 Effekter av hyressättning 
SABO: 
Ombildning 
Det är svårt att efter en så pass kort tid bedöma effekter, valmöjligheter och 
segregationsförändringar gällande borttagandet av stopplagen, slutsatser som trots detta kan 
dras är att valmöjligheterna knappt förbättrats och att boendesegregationen inte minskats. 
Utvecklingen följs för att särskilt analysera om ombildning är ett led i att avveckla det 
kommunala engagemanget på bostadsmarknaden eller ett sätt att skapa ekonomiskt utrymme 
för underhåll, upprustning, nyproduktion och förvärv.  
 
Segregation  
En ökad segregation är en risk som kan uppstå i och med en friare hyressättning, det vill säga 
en inkomstbaserad uppdelning av boendet. Det ska inte finnas några hinder för bostadsföretag 
att ta samhällsansvar och arbeta med hållbar utveckling gällande CSR-frågor, det vill säga 
företagens samhällsansvar.  
 
HFAB: 
Ombildning  
”Ombildningstakten visar hur bra hyressättningen i en stad är.” 
I Halmstad sker det inte så många ombildningar, vilket återigen handlar om att Halmstad 
överlag är bra på att sätta en rimlig hyresnivå, där ombildningstakten i en stad helt enkelt visar 
hur bra hyressättningsnivån är. Sker det mycket ombildningar tyder det på att hyressättningen 
är felaktig och många fastighetsägare säljer därmed av sina hyresfastigheter för att få in 
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likvida medel, vilket de således inte får genom att bevara sina hyresfastigheter med de 
befintliga hyrorna. 
 
Den senaste tidens finanskris har påtagligt påverkat fastighetsbranschen, det ser minst sagt 
annorlunda ut idag än vad det gjorde för bara något år sedan. Många privata fastighetsägare 
har haft stora belåningar på sina fastigheter, vilket i och med finanskrisen inte har gett dem 
något annat val än att ombilda eller sälja sina fastigheter då räntorna hastigt steg. 
 
Segregation 
Gällande ämnet segregation är det redan ett faktum sedan många år tillbaka och därför 
kommer troligtvis inte någon större förändring i detta avseende att ske. Den inkomstrelaterade 
segregationen kan komma att påverkas vid en eventuell förändring av hyressättningen och 
detta speciellt i storstadsområdena. 
 
Svarta marknaden 
”Den svarta marknaden hänger i allra högsta grad ihop med segregationen.” Den svarta 
marknaden är svår att ens spekulera i, delvis på grund av att den är olaglig och att det därmed 
knappt finns någon statistik eller annan dokumentation gällande ämnet. Den svarta marknaden 
beror dock på en felaktig prissättning och ett underskott av bostäder och skulle troligtvis 
minskas vid en friare hyressättning. Detta förklaras genom att de medel som annars läggs 
”under bordet” istället direkt adderas till spekulantens hyresbetalningsvilja. 
 
CA- Fastigheter: 
Ombildning 
Efter stopplagens borttagande har fler ombildningar skett, trots dagens svåra ekonomiska 
situation, något som i framtiden också kommer fortsätta att ske. 
 
Segregation 
En ökad segregation är fullt möjlig men troligtvis skulle ingen drastisk ökning ske, då 
segregationen redan är väl implementerat på bostadsmarknaden. 
 
Svarta marknaden 
En friare hyressättning skulle med all säkerhet dämpa den svarta marknaden som idag är ett 
bestående fenomen på hyresbostadsmarknaden. Däremot är den svarta marknaden i mindre 
städer inte lika märkbar som i Stockholm, där det är vanligt med uthyrning i femte, sjätte led 
och så vidare, vilket i sin tur inte skapar någon tro på rättssystemet.  
 
Hyresgästföreningen: 
Ombildning 
Orsaken till den ökade ombildningstakten är att avkastningen från hyresfastigheter inte väger 
upp den kapitalvinst som finns att hämta vid en försäljning. Fenomenet ombildning är inte 
särskilt populärt hos Hyresgästföreningen, dock har föreningen inget emot bostadsrätt som 
boendeform vid nyproduktion men att hyresrätter ombildas är något som de är negativt 
inställda till, främst på grund av att de förtroendemän som driver ombildningsprocessen 
endast har ett vinstintresse och inte ser till hyresgästens långsiktiga situation. 
 
Segregation  
Segregationen är idag redan omfattande och särskilt i Stockholm, men också i andra attraktiva 
städer. Om hyressättningen skulle bli friare skulle inkomstsegregationen bli mer öppen och 
påtaglig, den etniska segregationen skulle dock förbli oförändrad utan större skillnader.  
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Svarta marknaden 
Pengar ”under bordet” är ett av de stora problemen med dagens svenska bostadsmarknad, ett 
fenomen som skulle kunna minskas om hyressättningen skulle få en annan utformning. Den 
svarta marknaden hänger i allra högsta grad ihop med segregationen och är även den mest 
påtaglig i Stockholm. 
 
Fastighetsägarna Stockholm: 
Ombildning 
”Att sälja till en bostadsrättsförening är ofta en lönsam affär för en fastighetsägare.” Sedan 
1970-talet har antalet privatägda hyresrätter i Stockholms stad minskat från tvåhundratusen 
till dryga hundratusen, samtidigt som bostadsrätterna under samma tidsperiod ökat från 
fyrtiotusen till etthundrasextiotusen, vilket helt klart har med ombildning från hyresrätter till 
bostadsrätter att göra. Ombildningstakten har under de senare åren varit omkring femtusen 
lägenheter per år men under hösten 2008 medförde den finansiella krisen att ombildningarna i 
stort sett upphörde. Ombildningarna kommer inom en snar framtid säkerligen återupptas i och 
med dagens låga räntenivåer.   
 
Segregation 
Gällande en eventuell framtida ökning av segregationen skulle inte inkomstsegregationen 
påverkas något märkbart, detta på grund av att den redan idag är så pass betydande och främst 
i Stockholm. Exempelvis är genomsnittsinkomsten för de boende i hyresrätt betydligt högre 
på Östermalm än för motsvarande hushåll i ytterstaden. Även inom själva stadsdelarna är 
inkomsten för de boende i hyresrätt i de mest attraktiva mikrolägena högre än för de med ett 
sämre . 
 
Att använda segregation som ett skäl till att inte tillämpa en friare hyressättning är inte 
tillräckligt, det krävs relativt stora hyreshöjningar för att de grupper som redan är 
inkomstsegregerade ska känna sig tvingade att flytta till ett annat bostadsområde på grund av 
att hyran blir för hög. Däremot kan en viss omflyttning ske hos de hyresgäster som faktiskt 
tycker att lägenheten som de bor i blir för dyr, troligtvis skulle dock flytten ske inom samma 
bostadsområde och endast till en mindre lägenhet eller en lägenhet med ett sämre mikroläge. I 
det stora hela kommer det troligtvis att ske en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket är 
en positiv effekt av att hyressättningen ändras, då det medför att bostadsbeståndet mer 
effektivt kan utnyttjas ur en samhällsekonomisk synvinkel. 
 
Svarta marknaden 
Den svarta marknaden skulle förmodligen dämpas vid en friare hyressättning, just för att det 
är en tydlig effekt av en skev hyressättning, där skillnaden i attraktivitet som inte återspeglas i 
hyran, istället prissätts på den svarta marknaden. 
 
4.3 Kapitelsammanfattning 
 
4.3.1 Dagens hyressättning 
Bruksvärdessystemets roll har frångåtts och allmännyttan innebär nu en inneboende 
motsättning. De två sakerna som måste förändras gällande dagens hyressättning är dels att de 
allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll borde tas bort och dels det faktum att 
hyressättningen istället bör baseras på hyresgästernas allmänna värderingar gällande 
bruksvärdesprincipen. Normen måste dock ersättas med en annan typ av föreskrift som 
hyresnämnden kan stödja sig på för att bibehålla dagens besittningsskydd. Det råder idag 
ingen fri konkurrens och därmed inget rättvist system. Det är orimligt att kommunala och 
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privatägda bostadsbolag på samma marknad drivs av olika syften, särskilt då de vänder sig till 
samma kunder. Det måste råda konkurrens på lika villkor för att det ska vara förenligt med 
EU:s regler. 
 
4.3.2 Värdering vid hyressättning 
En värderingsmodell är en bra grund vid vägvisning för hyressättningen, där faktorer som 
främst beaktas är lägenhetens läge, hyresgästens bedömning och värdering, boendekvalitet 
och standard, trygghet, närhet till kommunikationer och service och sist men inte minst 
områdets attraktivitet. Utgångspunkten för en framtida hyressättning är att hyresgästernas 
uppfattningar om sitt boende återigen ska få en primär betydelse för värderingen, där 
ambitionen är att hyrorna ska upplevas som rättvisa av hyresgästen.  
 
4.3.3 Värdering vid investering 
Den senaste tidens finanskris har medfört att fastighetspriserna, i jämförelse med tidigare års 
noterade nivåer, sjunkit. En friare hyressättning skulle innebära att fler byggbolag, samt 
privata fastighetsägare skulle satsa på investeringar inom branschen. Att fler aktörer dyker 
upp på marknaden innebär en tuffare konkurrens, något som i sin tur gynnar hyresgästerna 
 
4.3.4 Framtida hyressättning 
De allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll bör ersättas av ett system som 
innebär en friare hyressättning. Bruksvärdesprincipen måste få tillbaka sin ursprungliga roll 
och hyresgästernas inflytande och bedömning av en skälig hyra bör än mer tas i beaktning.  
 
En friare hyressättning skulle också motivera fastighetsägare till fortsatt förvaltning av sina 
fastigheter och dessutom vara en indikation för fler investerare att etablera sig på marknaden. 
Fastighetsmarknaden är svårt att spekulera i, på kort sikt skulle troligtvis ingen märkbar 
skillnad i nybyggnation ske på grund av dess medryckande i konjunktursvängningarna.   
 
4.3.5 Effekter av hyressättning 
Ombildning  
Främsta skälet till ombildning är en felaktig hyressättning, vilket innebär att avkastningen från 
hyresfastigheter inte väger upp den eventuella kapitalvinst som finns att hämta vid en 
försäljning. Detta innebär således att fastighetsägare i sin tur säljer fastigheten till en 
bostadsrättsförening för att få in kapital.  
 
Segregation  
Segregation är idag redan ett faktum, dock kan en friare hyressättning i framtiden komma att 
öka den inkomstrelaterade segregationen.  
 
Svarta marknaden 
Den svarta marknaden är svår att spekulera i, vilket främst beror på att den är olaglig och 
därmed inte dokumenteras i någon större omfattning. Marknaden skulle förmodligen dämpas 
vid en friare hyressättning, just för att det är en tydlig effekt av en skev hyressättning, där 
skillnaden i attraktivitet som inte återspeglas i hyran, istället prissätts på den svarta 
marknaden. 
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5. Analys  
 
I detta avsnitt sammankopplas teorin med det empiriska kapitlet. Paralleller mellan de olika 

respondenternas intervjusvar dras och analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 
 

5.1 Dagens hyressättning 
Lind (2000) hävdar att det i dagens debatt gällande Sveriges hyresbostadsproblematik finns 
uppfattningar om att den nuvarande praxisen vid hyressättning bör ändras och återgå till 
bruksvärdesystemets ursprungliga syfte. Detta är en aspekt som respondenterna är överens om 
och där bland annat Bohlin klarlägger att statens offentliga utredning påskyndat processen. 
Lind (2000) klargör att dagens hyra bestäms genom förhandlingar mellan allmännyttiga 
bostadsbolag och hyresgästföreningar och inte av ett bruksvärde som en gång i tiden var den 
ursprungliga grundtanken. Tufvesson understryker att bruksvärdet nu bör baseras på 
hyresgästernas allmänna värderingar gällande boendet, något som också resterande 
respondenter instämmer i.   
 
Som Lind (2000) beskriver innebär det att den hyresnivå som tas fram, genom förhandlingar 
mellan allmännyttiga bostadsföretag och hyresgästföreningar också är den hyra som blir 
vägvisande för de privata fastighetsägarnas hyressättning, något som Oskarsson med stöd från 
Tufvesson, menar på leder till en snedvriden konkurrenssituation, där också Sernlind inflikar 
med att konkurrensen skulle gynnas om alla fastighetsägare förhandlar utifrån de egna 
lägenheternas bruksvärde. Oskarsson antyder också att dagens hyressättning förhindrar 
förhandlingsfriheten med enskilda kunder, något som annars skulle kunna underlätta arbetet 
med att hitta rätt kund till rätt bostad. Fastighetsägarna Stockholm är också klara med att 
poängtera att det är orimligt att allmännyttiga och privatägda bostadsbolag i dag agerar på 
samma marknad eftersom att de drivs av olika syften men vänder sig till samma kunder. Om 
mer rättvisa konkurrensförutsättningar, i detta avseende, skulle införas kontrar Sernlind med 
att det i sådana fall skulle krävas någon typ av åtgärd för att kunna fortsätta att värna om en 
rimlig hyresutveckling och skydda den enskilda hyresgästen.  
 
Brown och Klingenberg (2008) skriver att hyresregleringen, i Sverige benämnd den norm som 
de allmännyttiga bostadsbolagen innehar, är designad som ett tak för hyressättningen som på 
sikt ska stoppa en plötslig och kraftig hyreshöjning om efterfrågan hastigt skulle stiga. Flodin 
(2008) menar på att besittningsskyddet är ett av den svenska hyresgästens mest karaktäristiska 
drag, något som varken Tufvesson eller Sernlind, i framtiden vill ska förändras. Lind och 
Lundström (2007) bekräftar således att hyresregleringen innehar en stabiliserande verkan på 
hyresmarknaden, där den som tidigare nämnt, inte ger rum för några snabba prisförändringar. 
McDonough (2007) poängterar det faktum att lika viktigt som besittningsskyddet är för 
hyresgästen lika betungande kan det också anses vara för fastighetsägaren, då de inte kan 
uppnå den hyresnivå som skulle kunna åstadkommas vi den friare hyressättningen. 
 

5.2 Värdering vid hyressättning 
”De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett behov av 

dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan komma i uttryck i ett pris 

genom olika betalningsvillighet i en marknadsprocess.” (Persson, 2008, s. 245).  
 
French (2004) beskriver värde som det belopp en hyresgäst skulle vara beredd att betala för de 
fördelar som förväntas erhållas av en egendom. Persson (2008) framhåller också att värde kan 
ses som en funktion av framtida potentiella nyttor som skapas ur förväntningarna, något som 
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enligt French (2004) ska resultera i en uppskattning av det pris som skulle uppnås om en 
egendom skulle säljas på en marknad. Förväntningarna om ett framtida värde är det som 
respondenterna avser i begreppet hyresgästens betalningsvilja. Att få fram vad en hyresgäst 
själv värdesätter med sitt boende är något som alla respondenter finner väsentligt vid 
hyressättning, ett påstående som ovanstående citat även det bekräftar. SABO poängterar bland 
annat, i sitt förslag till en ändring av hyressättningen, relevansen med att hyresgästens åsikt 
bör ligga till grund för värderingen, där Bohlin också tillägger att hyresgästens uppfattning av 
sitt boende återigen fått en primär betydelse för vilken hyresnivå som är acceptabel.  
 
Gemensamma faktorer som kommit fram under intervjuerna, och som idag ligger och i 
framtiden än mer ska ligga till grund för hyressättningen är främst läge, hyresgästens egen 
bedömning och värdering, boendekvalitet och standard, trygghet, närhet till kommunikationer 
och service och sist men inte minst områdets attraktivitet. Faktorerna framkommer dessutom i 
statens offentliga utredning (2008) och beskrivs också av Persson (2008) som värdehöjande 
vid hyressättningen, något som respondenterna enat instämmer i och som de finner bör 
beaktas för att erhålla ett realistiskt riktmärke. Vidare lyfter Hofstedt fram faktorer som 
lägenhetens utformning och utrustning som i sin tur genererar i olika bruksvärde för skilda 
områden och fastigheter i relation till varandra, något som även SABO i framtiden vill ska få 
större betydelse i och med ett vidgande av ortsprisbegreppet. 
 
Respondenterna är överens om att en hyressättningsmodell är det mest optimala systemet för 
att få fram en rättvis hyresnivå, något som också French (2004) antyder är ett bra sätt att 
fastställa priset på en tillgång och därmed ge en uppfattning om hur objektet ter sig på 
marknaden. Hofstedt förklarar exempelvis att HFAB i dagsläget följer en värderingsmodell 
med specifika riktvärden för att spegla den faktiska efterfrågan där det slutgiltiga resultatet 
från hyressättningsprocessen, enligt Bohlin, upplevs som rättvist av hyresgästen, en ambition 
som delas med de övriga respondenterna. 
 
5.3 Värdering vid investering  
Yard (2001) beskriver förenklat en investering som en resursuppoffring i utbyte mot framtida 
överskott, där Nyman (2002) fortsätter att skildra att risken som följer en investering i hög 
grad beror på inom vilken bransch satsningen sker och att vissa branscher, såsom 
byggbranschen, präglas av stora svängningar i konjunkturen. Hofstedt beskriver här att 
förändrade faktorer på byggmarknaden kan öka, respektive sänka värdet på en fastighet, vilket 
i sin tur påverkar efterfrågan då investerare vill ha en hög avkastning på sin investering. Alla 
respondenter är överens om att det idag i många fall, inte är lönsamt att äga och förvalta 
fastigheter i relation till vad avkastningen kan tänkas bli vid en försäljning, där Tufvesson 
hävdar att möjligheten till en fastighets värdestegring för en kommande eventuell försäljning, 
de senare åren varit mycket god. Respondenterna är utifrån detta helt klart överens om att en 
friare hyressättning i framtiden kan komma att stimulera fastighetsägare till att investera tack 
vare den ökade lönsamhetsmöjligheten, något som Oskarsson tror kan komma att öka 
konkurrensen, vilket således skulle gynna hyresgästerna.  
 
Larsson (2008) belyser till en fastighets fördel den eventuella värdeökningsmöjligheten, där 
Tobin’s Q används som en indikator på prisutvecklingen i en region (byggahus.se, 2009). Det 
är ett faktum att prisutvecklingen på en ort påverkats av den senaste tidens finanskris, något 
som också återkommer under intervjuerna med respondenterna, där Hoftstedt exempelvis 
poängterar att krisen den senaste tiden inneburit sjunkande fastighetspriser i så gott som hela 
landet, i jämförelse med tidigare års noterade nivåer. Detta motiveras också av Persson (2008) 
som tar upp att kostnadsförändringar på marknaden är av intresse i värderingssammanhang, 



En studie om Sveriges hyresbostadsmarknad 

 
 

32 

då de indirekt påverkar prisbildningen på marknaden. Respondenterna är således enade om att 
det är viktigt med framtidsbedömningar som enligt Adolphson (1998) kan underlättas med 
upprättande av kassaflödesanalyser, vilken innebär prognoser av den framtida ekonomiska 
situationen. Persson (2008) belyser också produktionskostnadsmetoden som användbar på 
grund av dess hänsyn till fastighetens ålder, bruk, och funktionalitet. Ett tillvägagångssätt som 
Crosby och Murdoch (2000)  lägger fram som en vanlig företeelse i praktiken är den klassiska 
ortsprismetoden, en metod som inte belysts av respondenterna i någon större utsträckning, 
förutom att Hofstedt, poängterar riktmärkenas relevans i olika stadsdelar, delområden och 
fastigheter för att tillhandahålla en mer strukturerad bild vid hyressättningen. 
 
5.4 Framtida hyressättning 
Lind och Persson (2008) skriver att ett mikroekonomiskt tankesätt krävs för att förstå vad för 
effekter en friare hyressättning i framtiden skulle kunna generera i. Samma författare skriver 
också att det är viktigt att beakta att konjunktursvängningar i omvärlden, i allra högsta grad, 
har ett samband med efterfrågeförändringar på fastighetsmarknaden. Vidare belyser Lind & 
Persson (2008) att bedömningar angående hur hög den nya hyran kan komma att bli måste 
göras och vägas samman med efterfrågans betydelse för att kartlägga risken att hyresgäster 
tvingas flytta. Både Sernlind och Tufvesson efterlyser ett mer strukturerat regelverk som 
möjliggör hyresutvecklingen och som förbättrar förutsättningarna för en ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden. Även Oskarsson ser en ökad rörlighet på bostadsmarknaden som positivt, 
något som i sin tur dock beror på att hyresgästen inte har råd att bo kvar i sin befintliga 
bostad. 
 
Enligt Lind och Persson (2008) visar en efterfrågekurva ur ett fastighetsperspektiv hur mycket 
efterfrågan minskar, respektive ökar, då priset på en lägenhet ändras. Enligt Bohlin och 
Tufvesson kan en friare hyressättning, i och med en minskad efterfrågan, ha som effekt att 
hyresnivån i vissa mindre attraktiva områden i praktiken kommer att sänkas. I det stora hela är 
alla respondenter klart övertygade om att en friare hyressättning främst skulle få effekt i 
Stockholm, då hyresnivån i andra städer stämmer tämligen överens med hyresgästens 
värderingar. Tufvesson poängterar även att kraven från hyresgästerna i framtiden, skulle 
kunna öka på den ”produkt” som fastighetsägarna tillhandahåller då han säger att 
”Hyresgästerna kommer i framtiden att ställa högre krav på individuella anpassningar”. 
 
Lind och Persson (2008) skriver att en friare hyressättning skulle kunna öka lönsamheten för 
en fastighetsägare då en högre hyresinkomst kan sporra till nybyggnation. Bohlin, belyser det 
faktum att allmännyttiga bostadsbolag idag arbetar utifrån ett affärsmässigt syfte, medan en 
privat fastighetsägare främst strävar efter vinstmaximering. En aspekt som Sernlind också 
påvisar tas upp i SABO:s egna förslag om att de allmännyttiga bostadsbolagen i framtiden 
också de ska ha ett lönsamhetsperspektiv, vilken dock inte ska präglas av en vinstmaximering. 
Ett faktum som Lind och Persson (2008) belyser i det avseende är att det är rimligt att anta att 
byggandet på en ort främst beror på hur pass högt pris som förväntas kunna genereras av den 
färdiga lägenheten. Att just en friare hyressättning skulle få igång dagens byggmarknad tror 
dock Tufvesson inte skulle ske i någon större utsträckning då hyror i nyproducerade 
fastigheter till en början tillåts ha en högre nivå än hyror i begagnatlägenheter.  
 
5.5 Effekter av hyressättningen  
Ombildning 
Brown och Klingenberg (2008) vittnar om att ombildningar sker då fastighetsägare inte längre 
har ett positivt kassainflöde, vilket innebär att det inte finns några incitament för att äga eller 
förvalta en fastighet. Detta är ett faktum som Sernlind, Hofstedt, Bohlin och Tufvesson är 
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enade om och där Hofstedt belyser den felaktiga hyressättningen som det främsta skälet till 
ombildning, vilket i sin tur resulterar i nytt kapital.  
 
Victorin (2003) hävdar att förväntningarna gällande prisutvecklingen på 
bostadsrättsmarknaden och dess eventuella värdeökning inom ombildningssammanhang blivit 
intressant, då bostadsbristen ofta är ett problem och finanskrisen gjort sig ett namn. Hofstedt 
hävdar att finanskrisen är den bakomliggande orsaken till att många privata fastighetsägare 
varit tvungna att sälja av sina fastigheter då de haft stora belåningar på dessa vilket skapade 
problem då räntorna hastigt steg. Å andra sidan hävdar Tufvesson att ombildningstakten i 
stort sätt upphörde då finanskrisen blev ett faktum, en takt som han inom en snar framtid dock 
tror kommer att återupptas i och med dagens låga räntenivåer.   
 
Lind och Lundström (1996) delar åsikt med Hennéus och Bergbom (2007) om att tanken med 
stopplagens försvinnande var att allmännyttiga bostadsbolag också skulle ha möjlighet att få 
in kapital genom en fastighetsförsäljning. Detta är en aspekt som respondenterna i någon 
större grad inte tagit upp, förutom att Oskarsson antydde att fler ombildningar av 
allmännyttiga fastigheter skett, trots den senaste tidens svåra förutsättningar och att Sernlind 
betonar svårigheten med spekulationerna kring stopplagens borttagande i och med att det inte 
gått så lång tid sedan borttagandet så att slutsatser från effekter, valmöjligheter och 
segregationsförändringar går att dra. 
 
Svart marknad 
Lind (2002) beskriver att en svart marknad i praktiken är svår att kartlägga och det är därmed 
vanskligt att fastställa dess omfattning och verkliga funktion. Detta är ett problem som 
Hofstedt finner svår att spekulera i, vilket han främst hävdar beror på att det är en olaglig 
marknad och att det därmed är knappt med dokumentation kring ämnet. Oskarsson ser den 
svarta marknaden som en bidragande del till misstron på rättssystemet.  
 
Att den felaktiga prissättningen ligger till grund för uppkomsten av den ottillåtna marknaden 
ser både Hofstedt och Tufvesson som en självklarhet. Vidare är respondenterna enade om att 
en friare hyressättning förmodligen skulle dämpa detta fenomen, vilket Tufvesson bland annat 
förklarar genom att skillnaden i attraktivitet som inte återspeglas i hyran, istället prissätts på 
den svarta marknaden. Lind (2000) skriver också att den svarta marknaden ursprungligen 
beror på den ökade bostadsbristen i storstäderna, något som också Hoftsedt var noga med att 
poängtera. Bohlin framförde utöver detta att det i allra högsta grad finns samband mellan den 
svarta marknaden och segregationen i och med att de betalningsstarka grupperna dominerar.   
 
Lind och Persson (2008) ser avslutningsvis den svarta marknaden som en effekt av dagens 
hyresreglering, där vissa konsumenter är villiga att betala ett högre pris än den rådande hyran, 
vilket i sin tur medför möjlighet till att tjäna otillåtna pengar.  
 
Segregation 
Boendesegregationsfrågan menar Lind (2000) inom fastighetsbranschen främst avser den så 
kallade inkomstsegregationen, vilket Sernlind, Hoftstedt och Bohlin instämmer i. Alla 
respondenter, med undantag från Tufvesson, tror att en ökad segregation i och med en friare 
hyressättning skulle vara möjlig. Däremot hävdar alla respondenter med Tufvesson i rodret att 
segregationen redan idag är väl implementerad på den svenska bostadsmarknaden, där han 
främst tror att eventuella omflyttningar endast skulle ske till mindre lägenheter eller till de 
med ett sämre mikroläge inom samma bostadsområde. Lind (2000) hävdar också att 
segregationen beror på att en fastighetsägare som har en kö av villiga hyresgäster att välja 
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mellan, i allmänhet föredrar att hyra ut till någon med en god ekonomisk situation, 
kombinerat med andra aspekter som inbringar fastighetsägaren fördelar. En aspekt som 
Tufvesson instämmer i, men inte ser som ett tillräckligt tungt skäl till att inte införa en friare 
hyressättning, vidare finner samma respondent också att det i det stora hela troligtvis kommer 
ske en svag ökning av rörlighet på bostadsmarknaden, vilket anses som positivt då det medför 
att bostadsbeståndet ur en samhällsekonomisk synvinkel effektivare kan utnyttjas.  
 
5.6 Kapitelsammanfattning 
 
5.6.1 Dagens hyressättning 
Lind (2000) hävdar att det finns uppfattningar om att den nuvarande hyressättningsprocessen 
bör återgå till bruksvärdessystemets ursprungliga syfte, en aspekt som alla respondenter är 
överens om. Tufvesson förtydligar att bruksvärdet istället bör baseras på hyresgästernas 
allmänna värderingar gällande boendet. Lind (2000) beskriver vidare att de 
hyresförhandlingar som sker mellan allmännyttiga bostadsbolag och hyresgästföreningar  blir 
de vägvisande för de privata fastighetsägarna, något som enligt Oskarsson och Tufvesson 
leder till en snedvriden konkurrenssituation. Varken Tufvesson eller Sernlind vill att det 
nuvarande besittningsskyddet i framtiden ska förändras, något som Flodin (2008) menar på är 
ett av den svenska hyresgästens mest karakteristiska drag. 
 
5.6.2 Värdering vid hyressättning  
Persson (2008) skriver att värde kan ses som en funktion av framtida potentiella nyttor som 
skapas ur förväntningar. Förväntningarna om ett framtida värde är enligt respondenterna 
hyresgästens betalningsvilja, något som de finner är en väsentlig indikation vid hyressättning. 
Faktorer vid hyressättning som framkommit vid intervjuerna är läge, hyresgästens egen 
bedömning och värdering, boendekvalitet och standard, trygghet, närhet till kommunikationer 
och service och sist men inte minst områdets attraktivitet. Respondenterna är överens om att 
en hyressättningsmodell är det mest optimala systemet för att få fram en rättvis hyresnivå, 
något som också French (2004) antyder är ett bra sätt att fastställa priset på en tillgång och 
därmed ge en uppfattning om hur objektet ter sig på marknaden. 
 
5.6.3 Värdering vid investering  
Nyman (2002) menar på att risken som följer en investering i hög grad beror på inom vilken 
bransch satsningen sker och att vissa branscher, såsom byggbranschen, präglas av stora 
svängningar i konjunkturen. Alla respondenter är överens om att det idag i många fall, inte är 
lönsamt att äga och förvalta fastigheter i relation till vad avkastningen kan tänkas bli vid en 
försäljning. Vidare är de överens om att en friare hyressättning i framtiden kan komma att 
stimulera fastighetsägare till att investera, tack vare den ökade lönsamhetsmöjligheten. 
Tobin´s Q används som en indikator på prisutvecklingen i en region (byggahus.se, 2009), där 
den senaste tidens finanskris påverkat marknaden. Hofstedt poängterar att krisen den senaste 
tiden inneburit sjunkande fastighetspriser i så gott som hela landet. Respondenterna är enade 
om att det är viktigt med framtidsbedömningar som kan underlättas med upprättande av 
kassaflödesanalys, produktionskostnadsmetod samt ortsprismetod. 
 
5.6.4 Framtida hyressättning 
Lind & Persson (2008) belyser att framtidsbedömningar angående hur hög en ny hyra kan 
komma att bli måste göras och vägas samman med efterfrågans betydelse för att kartlägga 
risken att hyresgäster tvingas flytta. Sernlind och Tufvesson efterlyser ett mer strukturerat 
regelverk som möjliggör hyresutvecklingen och som förbättrar förutsättningarna för en ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Även Oskarsson ser en ökad rörlighet på bostadsmarknaden 
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som positivt, något som i sin tur dock beror på att hyresgästen inte har råd att bo kvar i sin 
befintliga bostad. 
 
5.6.5 Effekter av hyressättning 
 
Ombildning 
Brown och Klingenberg (2008) skriver att ombildningar sker då fastighetsägare inte längre 
har några incitament för att äga eller förvalta en fastighet, ett faktum som Sernlind, Hofstedt, 
Bohlin och Tufvesson är enade om och där Hofstedt belyser den felaktiga hyressättningen 
som det främsta skälet till ombildning, vilket i sin tur resulterar i nytt kapital. Hofstedt hävdar 
vidare att finanskrisen är den bakomliggande orsaken till att många privata fastighetsägare 
varit tvungna att sälja av sina fastigheter då de haft stora belåningar på dessa vilket skapade 
problem då räntorna hastigt steg. Sernlind menar på att det är svårt att spekulera kring 
stopplagens borttagande, då det ligger så nära i tiden, så att slutsatser från effekter, 
valmöjligheter och segregationsförändringar är svårt att dra. 
 
Svarta marknaden 
Lind (2002) hävdar att den svarta marknaden är svår att kartlägga, ett problem som även 
Hofstedt finner svårt att spekulera i, då det handlar om en olaglig marknad med knapp 
dokumentation.  Att en felaktig prissättning ligger till grund för den ottillåtna marknaden ser 
Hofstedt och Tufvesson som en självklarhet. Lind och Persson (2008) ser avslutningsvis den 
svarta marknaden som en effekt av dagens hyresreglering, där vissa konsumenter är villiga att 
betala ett högre pris än den rådande hyran, vilket i sin tur medför möjlighet till att tjäna 
otillåtna pengar.  
 
Segregation 
Boendesegregationsfrågan handlar enligt Lind (2000) inom fastighetsbranschen främst om 
den så kallade inkomstsegregationen, något som Sernlind, Hoftstedt och Bohlin instämmer i. 
Alla respondenter hävdar att segregationen redan idag är väl implementerad på den svenska 
bostadsmarknaden, vilket enligt Lind (2000) främst beror på att en fastighetsägare som har en 
kö av villiga hyresgäster att välja mellan, i allmänhet föredrar att hyra ut till någon med en 
god ekonomisk situation. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt ska studiens slutgiltiga resultat knytas samman. Den teoretiska referensramen 

sammanfogas här med den empiriska delen som i sin tur behandlats i analyskapitlet för att 

beblandas med våra åsikter. Slutresultatet ska förhoppningsvis ge svar på vår 

problemformulering och vårt syfte. Avslutningsvis redovisas uppsatsens implikationsavsnitt 

som bland annat ger uppslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Slutsats 
Vårt syfte med uppsatsen var att opartiskt och rättvist förklara och beskriva de påverkande 
faktorerna vid hyressättning samt effekterna av Sveriges nuvarande system. Vidare hade vi 
som avsikt att undersöka hur den framtida hyresbostadsmarknaden skulle kunna se ut men 
också attityderna kring detta. Vi ska nedan försöka sammanfatta våra framtagna resultat med 
problemformuleringen som utgångspunkt, vilken således löd;  
 
Vilka faktorer påverkar idag hyressättningen i Sverige och vilka effekter har det på 

hyresbostadsmarknaden samt hur skulle den förändras om de allmännyttiga bostadsbolagens 

normerande roll togs bort?  
 
Utifrån analysarbetet kan vi se att de faktorer som påverkar Sveriges nuvarande hyressättning 
främst är den hyresreglering som sätter ett tak för hyresnivån, det vill säga den normerande 
roll som de allmännyttiga bostadsbolagen besitter. Utöver detta är det ett antal värdehöjande 
faktorer som ligger till grund för vilken betalningsvilja som en hyresgäst kan tänkas ha och 
som i sin tur används vid hyressättning. Dessa värdehöjande faktorer sammanfattas i 
lägenhetens läge och dess attraktivitet, hyresgästens egna bedömning och värdering, 
boendekvalitet och standard, trygghet samt närhet till kommunikationer och service. 
 
Om de allmännyttiga bostadsbolagens normerande roll togs bort och en friare hyressättning 
skulle sättas i bruk skulle fortfarande förhandlingar mellan aktörerna ligga till grund för 
hyressättningen. Förmodligen skulle dock förhandlingarna försvåras utan en normerande 
hyressättning, då ett riktvärde på samma sätt inte längre skulle finnas tillgängligt. 
Hyresgästernas egna uppfattningar om sitt boende, det vill säga bruksvärdesprincipens 
ursprungliga syfte, samt de ovan nämnda värdehöjande faktorerna, är de grundläggande 
förutsättningarna för en framtida hyressättning. Utöver detta är tanken att ortsprismetoden ska 
få en större betydelse gällande en lägenhets hyresnivå, då en jämförelse lättare ska kunna ske 
mellan lägenheterna trots kommungränser som hinder. 
 
Ett av uppsatsens syfte är att beskriva och förklara effekterna av Sveriges nuvarande system. 
Segregation, ombildning och den svarta marknaden är alla påföljder av dagens rådande 
hyresmarknad, effekter som kan ses som både positiva och negativa beroende på ur vems 
synvinkel de ses ur.  Vidare hade vi som avsikt att undersöka hur den framtida 
hyresbostadsmarknaden skulle kunna se ut men också attityderna kring detta. Vid införande 
av en friare hyressättning skulle en hyresgäst besittningsskydd försvagas gällande det faktum 
att en femprocentlig hyreshöjning per år är den enda spärren mot högre hyror. Detta skulle i 
sin tur innebära att det i lägenheter med attraktivare lägen i allmänhet skulle få en högre 
hyresnivå.  
 
Tack vare möjligheten till en ökad lönsamhet i och med högre hyresinbetalningar kommer 
förmodligen fler privata fastighetsägare dyka upp på marknaden, samtidigt som fler 
byggföretag kommer att satsa på nyproduktion. Vidare tror vi, såsom insatta aktörer i 
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fastighetsbranschen, att en friare hyressättning i sin tur kan innebära en tuffare konkurrens, 
vilket således anses positivt utifrån hyresgästernas perspektiv. I detta avseende inser vi också 
relevansen av samhällets allmänna konjunktursvängningar och förstår därför att den senaste 
finanskrisens haft betydelse för fastighetsmarknadens nuvarande ståndpunkt.   
 
6.2 Reflektioner kring slutsatsen 
Staten valde år 2005 att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag gällande att de 
allmännyttiga bostadsbolagens normerande roll vid hyressättning bör avskaffas och samtidigt 
bör bruksvärdesprincipens ursprungliga syfte återigen få större fokus. Detta är aspekter, som 
vi genom uppsatsens gång, insett skapat stora meningsskiljaktigheter mellan de berörda 
aktörerna, där Fastighetsägarna står mot de allmännyttiga bostadsbolagen som i sin tur har 
Hyresgästföreningen i ryggen. Bohlin säger att ”aktörer inom fastighetsbranschen har olika 

definitioner gällande samma ord, som bäddat för misstolkningar”, något som även vi finner 
skapat missförstånd aktörerna emellan, bland annat gällande det faktum att 
Hyresgästföreningen påstår att Fastighetsägarna vill införa en helt fri hyressättning, vilket inte 
är fallet då Fastighetsägarna fortfarande vill värna om hyresgästernas besittningsskydd som 
ska infrias med ett årligt hyreshöjningstak. Att bibehålla besittningsskyddet som en 
stabiliserande åtgärd är en förutsättning som vi menar är a och o för att de svenska 
hyresbostadspriserna inte ska skjuta i höjden och som följd inte få en för markant 
inkomstsegregation. Vi finner vidare att hyresrätten som boendeform är viktig ur ett 
ekonomiskt och ett praktiskt perspektiv och därmed bör bevaras. För att underlätta detta 
föreslår vi att begrepp och ståndpunkter sinsemellan parterna reds ut för att alla ska vara på 
samma nivå och tillsammans kunna sträva mot en så bra hyresbostadsmarknad som möjligt. 
  
Förslaget om att hyresgästens värdering av sin lägenhet återigen ska få en primär betydelse, 
föreslås vidare bör kompletteras med att hyresrätter inom samma tätort, ska kunna jämföras 
med varandra. Att än mer anamma ortsprismetoden finner vi är ett steg i rätt riktning mot att 
hyrorna av hyresgästen ska upplevas som rättvisa, vilket således är ambitionen. Vi menar 
således inte att det är rimligt att en lägenhets läge inte ska ha en primär roll.  
 
Vi fann med bakgrund av detta det intressant att undersöka om den hyresreglering som i dag 
råder, är en bidragande faktor till minskade investeringar i och nyproduktion av fastigheter. 
Det gäller här att beakta att fastighetsägande faktiskt innefattar en resursuppoffring i utbyte 
mot ett eventuellt framtida värde. En friare hyressättning påstås innebära att fler byggföretag, 
samt fastighetsägare skulle satsa på att investera i branschen. Möjligheten till ökade 
hyresinkomster motiverar det faktum att det på längre sikt kan innebära bättre förutsättningar 
för en investerare ur ett lönsamhetsperspektiv. Med stöd av den senaste tidens 
ombildningsstatistik, tror vi att dagens hyresreglering kan vara en bidragande faktor till att 
många investerare avstår från att ge sig in på fastighetsmarknaden. Vi ser det tämligen logiskt 
att fastighetsägare som satsat kapital på fastigheternas riskabla marknad överväger sina 
alternativ, då avkastningen från hyresfastigheterna i många fall helt enkelt inte väger upp till 
den eventuella kapitalvinst som finns att hämta vid en försäljning. 
 
Aktörer på marknaden finner det orimligt att kommunala och privatägda bostadsbolag som 
agerar på samma marknad, drivs av olika syften, ett argument som vi helt och fullt instämmer 
i. Det är just detta som framställs som konkurrenssnedvridet i statens offentliga utredning, där 
det också propsas på absurditet i det faktum att dessa aktörer dessutom vänder sig till samma 
kunder, vilket således inte är förenligt med EU:s regler och därför bör ändras.   
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Vi finner också att om ombildning, segregation och den svarta marknaden som främst 
uppkommit på grund av bostadsbrist och som effekt av dagens hyresreglering kan motverkas 
ska den också göra det. Det framkommer tydligt att dessa effekter är märkbara effekter av en 
skev hyressättning, exempelvis gällande den svarta marknaden där skillnaden i attraktivitet 
som inte återspeglas i hyran, istället prissätts på den svarta marknaden. 
 
Genom våra val av att intervjua respondenter, vars fastighetsbestånd inte endast är beläget i 
Stockholm, där hyressättningsproblematiken har fått störst fokus och förmodas beröras mest 
vid en eventuell ändring, anser vi oss ha fått en uppfattning av de skilda attityderna i landet. 
Det är ingen tvekan om att frågan främst berör Stockholm och att det också är där som 
eventuella förändringar kommer att få störst betydelse. Genom studien har det kommit till vår 
kännedom att hyressättningen på de flesta andra orter i landet faktiskt överensstämmer med 
hyresgästernas värderingar av boendet och det slutliga priset.  
 
Avslutningsvis finner vi det viktigt att först och främst ta hänsyn till de största bristerna i den 
nuvarande hyressättningen och stegvis låta förändringarna implementeras på marknaden. 
Detta sätt tror vi skapar en stabilare marknad och ett bidragande till utvecklingen av 
hyresrätten som boendeform. Att inte en hyresgäst värdering ligger till grund för värderingen 
av lägenheten anses som en av de största bristerna i dagens system, något som vi finner är en 
viktig aspekt att ta itu med då hyresgästens egen värdering, på senare år förändrats, gällande 
lägenhetens läge, fastighetsstorlek, standard och ålder. Ett perspektiv som vi menar på borde 
ha en primär roll då hyresgästens egen uppfattning borde vara väsentlig, då det faktiskt är de 
som ska tillbringa större delen av sitt liv i detta hem. 
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens arbetsgång har en rad tankar och idéer som vi anser skulle vara intressanta att 
närmare undersöka dykt upp. Nedan följer en rad förslag som inspiration till vidare forskning; 
 

• Hur ser den svenska hyresbostadsmarknaden ut då en eventuell lagändring trätt i kraft?  
 

• Har den nya boendeformen ägarlägenheter haft någon väsentlig inverkan på den 
svenska hyresbostadsmarknaden? 

 
• Kan ett framtida regeringsskifte få betydelse för Sveriges framtida hyressättning? 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur stort är Ert privata/kommunala fastighetsbestånd? 
 

2. Vad anser Ni om dagens hyresmarknad gällande dagens bruksvärdessystem och det 
faktum att de kommunala bostadsföretagen innehar normen för hyressättningen? 
 

3. Vad skulle kunna sägas gällande uppfattningarna om dagens 
hyressättningsproblematik i olika delar av landet? Skiljer sig åsikterna åt? 
 

4. Vad har Ni fått för reaktioner på de effekter som en friare hyressättning skulle kunna 
innebära för privata fastighetsägare/hyresgästerna om de allmännyttiga 
bostadsföretagens normerande roll togs bort? 
 

5. Ser Ni själva någon fördel/nackdel som skulle kunna uppstå i och med en friare 
hyressättning? 
 

6. När tror Ni att hyressättningsproblematiken kan komma att få en upplösning? Vad tror 
Ni om den över lag?  

 
7. Anser Ni att det är rimligt att den nivå som råder på hyresmarknaden i Stockholm 

också ska komma att ”prägla” hela Sveriges hyresbostadsmarknad? 
 

8. Hur påverkas hyresgästens betalningsvilja av lägenhetens läge, standard och område 
vid val av boende? 
 

9. Vilka faktorer anser Ni bör vara grundläggande vid värdering av en lägenhet? 
 
10. Anser Ni att ortsprismetoden är en rättvis metod för vägledning av hyressättning? 

 
11. Tror Ni att mindre städer skulle påverkas av en friare hyresbostadsmarknad eller 

skulle detta endast synas i storstäderna? 
 

12. Den föreslagna hyressättningsmetoden innebär ju i stora drag att priset över lag läggs 
där utbudet möter efterfrågan, tror Ni att detta i sin tur kan innebära att hyror på vissa 
områden också kan komma att bli lägre? 
 

13. Tror Ni att en friare hyressättning skulle få igång dagens byggmarknad? Skulle fler 
byggföretag satsa på nyproduktion? 
 

14. Har Ni de senare åren märkt av en ökning av ombildningar från hyresrätter till 
bostadsrätter? 

 
15. Har Ni upplevt att privata fastighetsägare idag ”inte ser någon annan utväg” än att 

sälja av sina fastigheter till bostadsrättsföreningar för att få in mer kapital? 
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16. Tror Ni att en friare hyressättning skulle innebära att fler privata 
fastighetsägare/investerare då skulle dyka upp på marknaden i och med möjligheten 
till en ökad lönsamhet? 

 
17. Anses det lönsamt att bygga hyreslägenheter i dagens läge? 

 
18. Hur tror Ni reaktionerna från hyresgäster bosatta i privata fastigheter kommer att se ut 

vid en friare hyressättning? Tror ni att det skulle innebära ökad ut- och omflyttning? 
 

19. Vad säger Ni om det faktum att motståndare till en friare hyressättning påstår att 
segregationen i landet skulle öka? 

 
20. Tror Ni att den svarta marknaden möjligtvis skulle dämpas? 

 
 

Vi tackar för Er medverkan och hoppas att vi kan återkomma till Er om det är något som är 

oklart eller om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor! 


