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Sammanfattning 
 
Bakgrund och problem: Ett fastighetsbolag som förvaltar hyresrätter vill hyra ut bostaden 
med så stor lönsamhet som möjligt, något som idag är svårt p.g.a., av den hyresreglering vi har 
i Sverige. Hyresregleringen gör att intäktssidan för bostadsföretag blir låst och det blir svårt att 
hitta en lönsamhet i hyresrätter. Samtidigt som det behövs byggas fler bostäder och vara 
lönsamt för bostadsföretagen måste konsumenten komma i första hand och skyddas från för 
höga hyror.  
 
Syfte: Syftet med den här studien är på ett deskriptivt sett visa vilken effekt hyresregleringen 
kan ha på privata fastighetsbolag som producerar, förvärvar och/eller renoverar hyresrätter i 
Västsverige. Syftet är även att beskriva vilka bedömningsmått som används inför investeringar. 
 
Metod: Studien kännetecknas av en metod som är av samhällsvetenskapligt - hermeneutik, 
abduktiv och kvalitativ karaktär. Studien kommer därmed använda sig av teori och empiri för 
att nå en slutsats. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med sju olika bolag inom 
bostadsbranschen och en intervju med hyresgästföreningen. 
 
Slutsats: Med utgångspunkten i en våra forskningsfrågor ”Hur stor påverkan kan 
hyresregleringen ha vid investering av hyresrätter i privata fastighetsbolag?” kunde vi finna 
att alla bostadsföretag påverkas av hyresregleringen. En låst intäktssida gör att de inte finns 
några ekonomiska incitament till att bygga hyresrätter. 
 
Förslag till framtida forskning: Något som vi har märkt är att hyresgästföreningen har mycket 
makt i förhandlingarna med bostadsföretag, men hur mycket makt har de egentligen?  
Vad kommer hända när presumtionshyrorna år 2021 går ut och kan bruksvärdesprövas. De här 
är två intressanta forskningsfrågor som kräver mer forskning. 
 
Nyckelord: Investeringsbedömning, hyresreglering, investering, hyresrätter, bruksvärde, 
jämförelseprövning, fastighetsbolag, privata, allmännyttan. 
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Abstract 
  
Background and problem: Real estate companies that manage rental properties want to rent 
the homes with as much profit as possible, something that is currently hindered by the rent 
control we have in Sweden. Rent control makes the revenue from housing locked and 
profitability is hard to find. At the same time more housing needs to be build and also be 
profitable, but the consumer must be prioritized and protected against to high rents.  
 
Purpose: The purpose is to describe which effect rent control may have on private housing 
companies whom produce, acquire and/or renovates rented apartments in the western regions 
of Sweden.  
 
Method: The study is characterized by a method of social science-hermeneutic, abductive and 
qualitative character. The study will therefore use both theory and empirical data to reach a 
conclusion. Semi-structured interviews were conducted with seven private housing companies 
and one interview with Hyresgästföreningen.  
 
Conclusion: Based on our research question”How big impact may the rent control have on 
private housing companies?” are we able to find that all the companies (except from 
Hyresgästföreningen) in the study are effected by rent control. Revenues that are locked to a 
certain level aren’t creating incitements to build private housing.  
 
Proposals for future research: Something we noticed is that Hyresgästförening got alot of 
power in negotiations with private housing companies, but how much? Also what will occur 
when presumtionsrents in Sweden expire 2021 and the utilization value can be tested? 
 
Keywords: Investment appraisal, rent control, investment, rental properties, comparative trial, 
real estate, private, public housing. 
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Definitionslista  
 
Allmännyttan – Kommunens bostadsföretag benämns allmännyttan. Ett allännyttigt företag 
är ett kommunalägt företag. 
 
Förvärv - Uppköp av en befintligt fastighet.  
 
Hyresregleringen - Regleringen i Sverige sker genom bruksvärdessystemet som idag är det 
lagstadgade hyressättningsystemet och har varit sedan 1968. Hyresregeleringenslagen var 
aktiv 1945-1975. Hyresregleringar är regleringar av avtalsfrihet på bostadsmarknaden i 
Sverige,vilket betyder att vilket hyra som helst inte får sättas. Därför kommer vi i den här 
studien säga hyresregleringen och inte hyressättningssystemet.  
 
Besittningsskydd – är ett skydd som gör att hyrestagaren inte kan bli vräkt från bostaden utan 
skäliga grunder. 
 
Bristorter - Orter med en mer påtaglig lägenhetsbrist 
 
Bruksvärde – En hyresrätts värdering genom att värdera olika faktorer i bostaden som 
standard, utrustning etc. 
 
Bruksvärdesprövas – en hyresrätt bruksvärdesprövas när förhandling om en hyra sker. Där 
vägs hyresrättens bruksvärde in för att avgöra vilken hyra som är skälig. 
 
Presumtionshyra – är en hyra som ett fastighetsbolag kan använda sig av för att få högre 
hyra. En presumptionshyra är giltligt i 15 år. 
 
Urbanisering – när stora mängder människor flyttar in från landsbyggden till storstäderna 
sker en urbanisering.  
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1. Inledning 
 

 

1.1. Bakgrund 
 
 
Det råder en generell bostadsbrist i Sverige och speciellt i storstäderna. Urbanisering och ökad 
befolkningsmängd är anledningar till att bostadsbristen är stor (Hyresgästföreningen, 2013). 
Urbaniseringen leder till att storstäderna växer och mindre städer omkring storstäderna rider på 
vågen – kallade tillväxtstäder. I t.ex. Varberg är det tydligt att bostadsbristen är stor, speciellt 
för hyresrätter. Väntetiden för en hyresrätt är ca 9 år i Varbergs tätort (Varbergs Bostad, u.å). 
Problemet blir att unga får svårt att flytta hemifrån och personer får tacka nej till 
arbetsmöjligheter då inget boende finns i staden. Människor får förlita sig på andra- och i värsta 
fall tredjehandskontrakt vilket skapar en oro och en miljö som inte inviger till trygghet. 
Alternativet blir att investera i en egen bostadsrätt. Bostadsrättspriserna i tillväxtstäder och 
storstäder i Sverige ökat kraftigt det senaste decenniet (SCB A, 2016). Medelpriset för en bostad 
i centrala Stockholm 2005 var  ca 24 000 kr/kvm och medelvärdet från 2015 var 53 213 kr/kvm, 
det är en ökning med ca 45 procent (Mäklarstatistik, 2016). Problemet med bostadsrätternas 
prisökning är att det krävs ett stort eget kapital för att ha råd att investera i ett boende. Många 
har inte råd att investera i en bostadsrätt och får då förlita sig på kommunala- och privata 
fastighetsbolags utbud på lediga hyresrätter och med de långa bostadsköerna som i t.ex. Varberg 
blir det svårt.  
 
I en prognos som Boverket genomförde i november 2015 borde det byggas fler än 75 000 
bostäder per år fram till 2020 i Sverige för att matcha befolkningsökningen 
(Hyresgästföreningen, 2016). Det krävs ytterligare bostäder för att ta ikapp den rådande 
bostadsbristen. Under de tre första kvartalen 2015 byggdes det 35 000 bostäder, vilket närmar 
sig prognosen för hela 2015 - 48 000 bostäder. Prognosen för 2016 är att 50 000 bostäder ska 
vara påbörjade (SCB B, 2016). Då det krävs ca 75 000 bostäder per år fram till 2020 ligger 
prognoserna under vad som krävs. Sker det inte en ökning av nyproduktion under de närmsta 
åren kommer produktionen ligga efter med ca 100 000 bostäder fram till 2020 med rådande 
prognoser.  I en annan analys gjord av Boverket (2015) har de gjort bedömningen att till 2025 
behövs det produceras 600 000 bostäder totalt i Sverige. Dessa analyser bygger på SCBs 
prognos över befolkningsutvecklingen och den gjordes före den stora flyktingvågen under 
hösten 2015, vilket kan medföra att siffrorna över antalet bostäder som behövs produceras ökar 
därefter. 
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Källa: Boverket, 2015 
 
Figur 1: Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring 1990-2012. Riket. 1990=100%  
 
Under 2014 påbörjades det ca 14 800 hyresrätter, 14 600 bostadsrätter och 8 400 bostäder i 
småhus (Boverket, 2015). Att antalet hyresrätter som produceras inte är mycket högre än 
bostadsrätter i antal skapar problem på bostadsmarknaden för de som söker en hyreslägenhet. 
Inte nog med att hyresrättsproduktionen är relativt låg, många hyresrätter omvandlas till 
bostadsrätter. Sedan 2000 har ca 160 000 hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i landet, 72 
procent av dem eller ca 115 00 finns i Stockholms län (SCB C, 2013). Antal hyresrätter i landet 
har sen 1990-talet fram till 2012 ökat i antal med ca 34 000 (2,2 %), som går att se i figur 1 och 
antalet bostadsrätter har ökat i antal med ca 330 000 (53,7%) (ibid). 
 
Av Sveriges totala bostadsbestånd utgör hyresrätter 60 procent av flerbostadshus och 40 procent 
utgör bostadsrätter (SCB D, 2016). Trots 60 procent av marknaden är efterfrågan större än 
utbudet där dock bostadsrätter har producerats flitigast de senaste åren (ibid). 
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1.2. Problemdiskussion 
 

Hyresreglering är ett aktuellt ämne som påverkar företags viljor att investera i hyresrätter 
under bostadsbrist. Nedan kommer en problemdiskussion föras där eventuella problem med 
hyresregleringen redovisas. Nedan förs även en diskussion om hur investerare tänker, vilka 
investeringsbedömningsmetoder de använder och hur hyresregleringen eventuellt påverkar 
dessa. 
 

 
En hyra på en hyresrätt bestäms genom ett bruksvärdessystem, hyresförhandling och att 
allmännyttiga fastighetsbolag (kommunala) utgör normen för hyresnivån. Bruksvärdessystemet 
bygger på att en hyra på en hyresrätt sätts relativt till bruksvärdet, dvs värdering på 
egenskaperna i hyresrätter och som sedan jämförs med en hyra på en liknande hyresrätt på orten 
(Borg & Lind, 2006). Faktorer som hyresrättens standard, gemensamma utrymmen, storlek, 
planlösning, läge inom huset och utrustning i hyresrätten spelar in när hyran bestäms. Förmåner 
som också kan påverka bruksvärdet är hiss, tvättstuga, sopnedkast, garage och 
biluppställningsplats (Wilhelmsson, M. Andersson, R. Klingborg, K, 2010). Hyresförhandling 
sker mellan olika organisationer där Hyresgästföreningen representerar hyrestagarna och 
organisationen Fastighetsägarna representerar fastighetsbolagen. Bruksvärdesystemet hade 
fram till 2011 sin grund i allmännyttiga fastighetsbolag där deras hyror var normen för 
hyressättningen på bostadsmarknaden (Wilhelmsson et al, 2010). Anledningen till att 
allmännyttan utgjorde normen för marknadens hyror var att förhindra att privata fastighetsägare 
satte en orimlig hög hyra (Blomé & Lind 2012).  
Bruksvärdessystemet, hyresförhandlingar och att allmännyttiga fastighetsbolag utgjorde 
normen för hyror kommer vidare i studien benämnas hyresregleringen som ett samlingsnamn. 
 
Sedan 2011 utgör inte kommunala fastighetsbolag normen för hyresregleringen (SABO, 2011). 
Normen idag sätts genom en förhandling mellan berörda parter (Boverket, 2014) där normen 
utgörs av alla hyresrätter på orten, inte endast de allmännyttiga hyresrätterna. Fördelen är att 
det ger en bättre möjlighet för privata fastighetsbolag att förhandla fram en hyra som de anser 
lönsam (ibid.) Det finns fortfarande faktorer i hyresregleringen som gör att hyresrätter inte anses 
attraktiva för investerare, vid nyproduktion eller förvärv,  en väsentlig faktor till det är läget på 
hyresrätten samt hyresrättens ålder (Wilhelmsson et al, 2010). 
 
Lägesfaktorn vid bedömning av bostadens bruksvärde är något som enbart vagt påverkar den 
bestämda hyran. Problemet med det anser Wilhelmsson et al (2010) är att betalningsviljan hos 
konsumenter inte speglar den aktuella hyran. Hyrestagare som bor centralt i en hyresrätter av 
den äldre generationen kan ha en lägre hyra än en nyproducerad hyresrätt ute i ytterområdet 
(Borg & Lind, 2006). Det skapar ett problem vid både nyproduktion och förvärv av hyresrätter 
i både tätorten och ytterområdena. Hade lägesfaktorn och hyresrättens ålder varit en faktor som 
kunde påverka den aktuella hyran skulle hyresvärden kunna förhandla fram en högre hyra på 
hyresrätter i attraktiva och centrala områden där betalningsviljan är hög vilket ger en högre 
avkastning på investeringen. Hyresregleringen hindrar hyresvärdar att basera en hyra efter läget 
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och får det då svårt att hitta lönsamhet och god avkastning på hyresrätter (Wilhelmsson et al, 
2010), (Borg & Lind, 2006). 
 
Då en hyra bestäms genom bruksvärdet, dvs. värderas genom olika faktorer i hyresrätten och 
sedan jämförs med liknande hyresrätters från allmännyttiga och privata fastighetsbolag uppstår 
ett problem. Enligt Lind & Lundström (2011) är problemet att allmännyttiga och privata 
fastighetsbolag har olika mål. Efter den nya lagen som trädde i kraft 2011 måste allmännyttiga 
fastighetsbolag agera affärsmässigt, vilket betyder att de måste bedriva sin verksamhet i 
vinstdrivande syfte (Boverket, 2014). SABO (2011) beskriver i sin rapport att allmännyttiga 
fastighetsbolag har sociala mål (levnadsstandard, variation bland hyresgäster, rimliga hyror) att 
ta hänsyn till som skapar ett värde i kalkylerna, något som inte privata fastighetsbolag har. 
Privata fastighetsbolag har som mål att maximera avkastning på eget kapital och allmännyttiga 
fastighetsbolag har som mål att få en rimlig avkastning samt uppnå de sociala målen (Borg & 
Lind, 2006). Problematiken blir att hyressättningen i allmännyttiga och privata fastighetsbolag 
är detsamma under hyresregleringen, men allmännyttan sätter ett värde på de sociala målen som 
de för in i sina kalkyler. Privata fastighetsbolag kan inte översätta de sociala målen i ett monetärt 
värde och får då inte samma avkastning. Därför kan hyresregleringen utgöra ett motstånd för 
privata fastighetsbolags hyressättning och framtida avkastningar (Borg & Lind, 2006).  
 
Att det råder en bostadsbrist, som tidigare har nämnts, går inte att argumentera bort. Vid 
bostadsbrist påverkas den reglerade och den oreglerade marknaden olika och där finner 
Wilhelmsson et al (2010) ett problem.  Den oreglerade marknaden är där bostadsrätter, mark, 
materialkostnader och tjänster ligger som baserar sitt pris på efterfråga och utbud, dvs. fri 
prissättning och budgivning. Den reglerade marknaden är där hyresrätter finns och den baseras 
inte efter efterfråga och utbud. Vid nyproduktion och förvärv måste fastighetsbolaget köpa 
mark, fastigheter och tjänster från den oreglerade marknaden för att sedan hyra ut hyresrätter 
med en reglerad hyra. Problemet är att det är svårt att köpa från den oreglerade marknaden där 
värdet idag ligger över marknadsvärdet, för att sedan erbjuda hyror som är reglerade (ibid.). 
Hyresregleringen påverkan på nyproduktion och förvärv blir då stor enligt Lind & Lundström 
(2011) eftersom marginalen mellan intäkt och kostnad regleras. Problemet är att privata 
fastighetsbolag som vill nå maximal avkastning förhindras av att göra det då hyresregleringen 
inte tillåter tillräckligt höga hyror för att täcka produktionskostnad, operationskostnad, 
administrationskostnaden och samtidigt ge en god avkastning (ibid.) 
 
I en undersökning gjord av Fastighetsägarna (2012) säger de tillfrågade företagen att 
lönsamheten i hyresrätter jämfört med andra upplåtelseformer är det stora hindret då kostnaden 
att bygga och renovera är stor. Andra upplåtelseformer anser de tillfrågade ha bättre villkor och 
ger en bättre direktavkastning (ibid.). De tillfrågade företagen anser att hyressättningssystemet 
med dess hyresreglering är ett ganska eller mycket stort hinder vid investering av hyresrätter 
och en friare hyressättning skulle stimulera marknaden. Problemet med byggkostnaden skulle 
då bli ett mindre problem. Enligt SCB:s byggprisindex står byggkostnaderna för 88 procent av 
den totala produktionskostnaden för hyresrätter (ibid). 
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I en undersökning gjord av SVT (2016) har kommuner, allmännyttiga fastighetsbolag och 
privata fastighetsbolag fått frågan: Varför byggs det så lite bostäder? 113 kommuner, 11 privata 
bolag och 17 allmännyttiga bolag svarade på frågan. De allmännyttiga fastighetsbolagen och 
de privata fastighetsbolagen tycker att den långdragna planprocessen och bristen på byggbar 
mark i tillväxtkommuner är ett stort problem. Kommunerna som svarade på frågan ansåg att de 
höga byggkostnaderna är problemet till att det inte byggs tillräckligt med bostäder (ibid).  
 
 
 

 
Källa: SCB 
Källa: SVT, 2016) 
 
Figur 2: Den blå linjen visar utvecklingen av materialkostnaderna i byggbranschen. Den röda 
linjen visar utvecklingen av de totala byggkostnaderna. Den grå linjen visar utvecklingen av 
den allmänna kostnadsnivån.  
 
De förklaringar SVT (2016) ger till de höga kostnadsnivåerna är den dåliga konkurrensen på 
byggmarknaden och det höga priset på byggmaterial. Det går att se i figur 2 att priset på 
byggmaterial ökat med 90 procent från 1998 tills nu. Jämförelse med den allmänna 
kostnadsutvecklingen (gråa linjen) som har ökat med 20 procent under samma tid blir den ökade 
kostnaden för byggmaterial väldigt märkbar märkbar. Hyresregleringen följer inte 
marknadsökningen på produktionskostnaden och det medför att lönsamheten blir mindre. Med 
en ökad produktionskostnad och en låst intäktssida i form av hyresregleringen kommer 
troligtvis viljan att investera i hyresrätter bli mindre.  Kostnadsnivån har legat på i stort sett 
samma nivå de senaste 8 åren men priset på byggmaterial har fortsatt öka (ibid.) 
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Investeringar är förknippad med olika risker. Enligt (Markowitz, 1952) ska investerare försöka 
maximera avkastningen samtidigt som risken ska vara så låg som möjligt. Fastighetsbolag vill, 
som de flesta företag, öka vinsten samtidigt som de vill minska kostnaderna (Brown & 
Klingenberg, 2006). Något som blir ett problem när bygg- och materialkostnaden ökar. Risken 
att investera i hyresrätter och att inte få en full uthyrningsgrad anses låg i bristorter, d.v.s. orter 
med bostadsbrist. Det finns ändå en risk idag att investera i hyresrätter då den oreglerade 
marknaden är övervärderad och hyrorna på den reglerade marknaden inte får matcha 
marknadsvärdet. Problemet blir som nämnt tidigare att den höga risken blir ett incitament till 
att bygga bostadsrätter och då blir den kortsiktiga investeringen mer attraktiv än långsiktiga 
(Markowitz, 1952).  
 
Med en bostadsmarknad i bostadsbrist kan det innebära en mindre risk när det gäller intäkter 
då det är enkelt att hitta hyrestagare, men det kan fortfarande vara svårt att förutspå kassaflödet. 
Vid hyresrätter måste in- och utbetalningar under en längre tid förutspås. Hyresrätter kommer 
betala tillbaka sig under en längre tid och problemet här blir att förutspå kassaflödet för 
fastigheten under den ekonomiska livstiden (Gilbert, 2005).  Med hyresregleringen är 
inbetalningarna enkla att förutspå men som vilken rörelse som helst är det svår att förutspå 
utbetalningarna. Tucker (1991) anser att hyresregleringen missgynnar fastighetsbolag då 
framtida inbetalningar blir mindre värda och äts upp av tiden. Med en högre hyra från start,  
möjligheten att höja hyran mer, då hade skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar varit 
större. Det hade resulterat i högre avkastning,  större frihet att renovera och hålla hög standard 
på fastigheterna. (Brown & Klingenberg, 2006).   
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1.3. Problemformulering 
 
Att en investering av hyresrätter påverkas av hyresregleringen är ett troligt scenario men hur 
och i vilken utsträckning kommer beskrivas vidare i den här studien. Tidigare forskning 
fokuserar mycket på hur hyresregleringen påverkar hyrestagarna med säkrare hyreskontrakt, 
rimliga hyror etc.  Hur stor påverkan hyresregleringen har för investerare som vill producera, 
förvärva eller göra en större renovering i hyresrätter är svårare att hitta.  
 
Problematiken kring hyresregleringen har givit upphov till två frågeställningar som kommer att 
bli besvarade i den här studien. 

 
• Hur stor påverkan kan hyresregleringen ha vid investering av hyresrätter i privata 

fastighetsbolag? 
• Vilka investeringsmetoder används vid investering av hyresrätter? 

 
1.4. Syfte 

 
Syftet med den här studien är på ett deskriptivt sett visa vilken effekt hyresregleringen kan ha 
på privata fastighetsbolag som producerar, förvärvar och/eller renoverar hyresrätter i 
Västsverige. Syftet är även att beskriva vilka bedömningsmått som används inför investeringar. 
 
 

1.5. Avgränsning 
 

Studien kommer genomföras ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Hyresregleringens påverkan 
på hyrestagarna kommer att exkluderas och för- och nackdelar för vilken samhällsnytta 
hyresregleringen kan ha kommer inte vägas in i studien. Andra boendeformer som bostadsrätter 
kommer inte analyseras och andra byggnader som lokaler kommer exkluderas. Andra externa 
intressenter under en investering som finansiärer och byggherrar kommer inte beröras. 
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2. Metod 
 
Nedan kommer studiens metoder, synsätt och ansatser att presenteras för att ge dig som läsare 
en större förståelse kring hur studiens teori, empiri, analys och slutsats har formats. 
Metodkapitlet kommer ge dig som läsare studiens inriktning men även redogöra vilka andra 
stigar som går att gå och varför de inte har valts.  
 

 
2.1. Val av vetenskapsteoretiskt synsätt 

 
Att välja ett vetenskapligt synsätt handlar om att välja ett bestämt sätt att se på saker och ting 
(Olsson & Sörensen, 2007). Synsättet som valts i studien har fungerat som vägledning genom 
arbetets gång. Det är viktigt att som forskare kunna etablera en tydlig förståelse för studien och 
vetskapen om att studien inte ska innehålla egna värderingar och tankar som har påverkat 
resultatet (Holme & Solvang, 1986). Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att se studien som 
ett forskningsobjekt där inga personliga bindningar från forskaren spelar in. Som forskare ska 
du stå utanför åsikter och agera som en ren observatör till studien (ibid.).  
 
Med ett naturvetenskapligt synsätt som bygger på tester och iakttagelser som går att analysera 
och ta på är det lätt att vara objektiv då det finns rätt och fel (Hartman, 1998). Vid en 
samhällsvetenskaplig inriktning är det svårare då studien ger upphov till empiri som inte går att 
ta på eller mäta. Den måste tolkas för att ge en förståelse och ett resultat (ibid.).  
 
Det vetenskapsteoretiska synsätt som har använts i den här studien är ett samhällsvetenskapligt 
synsätt. Hyresregleringens påverkan på investering av hyresrätter har givit upphov till empiri 
som inte har ett rätt eller fel och som måste bli tvunget att tolkas för att ge oss en förståelse.  
 
Den samhällsvetenskapliga vetenskapen grundar sig i två teorier – positivism och hermeneutik 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Hartman (1998) beskriver positivismen som att 
omvärlden antas vara objektiv och går att mäta. Positivismen är vanlig vid kvantitativa 
naturvetenskapliga synsätt där det oftast finns ett tydligt svar som resultat. Inom hermeneutik 
antas omvärlden vara subjektiv och måste tolkas för att få en förståelse, detta genom en 
kvalitativ undersökning.  I studien har det hermeneutiska synsättet anammas då studien grundar 
sig i teori men har formats av kvalitativ empirin som krävts tolkning och förståelse för att kunna 
redovisa ett resultat (ibid.)  
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2.2. Val av ansats 
 
För att vi som forskare skulle kunna relatera teori till empiri fanns det tre olika ansatser vi kunde 
arbeta med, det är en deduktiv-, induktiv- eller abduktiv ansats (Davidsson & Patell  2003). 
Enligt Bryman och Bell (2011) är en induktiv och deduktiv ansats motsats till varandra och en 
abduktiv ansats är ett samspel mellan deduktiv och induktiv.  
 
Deduktiv ansats ska enligt Bryman & Bell (2011) formulera en eller flera hypoteser från en 
teori, detta för att sedan härleda konsekvenser som logiskt skulle kunna knytas till hypotesen 
eller hypoteserna. De konsekvenser som kan härledas till hypotesen eller hypoteserna ska sedan 
jämföras och se om de stämmer överens med verkligheten för att sedan underkastas empirin 
(ibid). Om konsekvenser inte överensstämmer med hypotesen måste den förkastas. Finns det 
däremot konsekvenser som kan stämma med hypotesen stärks den. I en deduktiv ansats kan 
logiska slutsatser göras utan att egentligen iaktta verkligheten.    
 
Det sista steget i en deduktiv ansats är att de sker en omformulering av teorin, en induktiv ansats 
går åt motsatt håll (Bryman & Bell 2011). En induktiv ansats ska härleda slutsatser från 
empiriska erfarenheter då information samlas in, analyseras och en slutsats dras.  Forskaren ska 
beskriva konsekvenserna av resultatet för den teori som låg bakom eller styrde upp uppgiften 
eller resultatet. 
 
Slutsatser i den här studien har dragits från både tidigare forskning och personliga intervjuer, 
genom att använda båda har studien landat i en abduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2003). En 
fördel för oss som forskare att använda en abduktiv ansats är att vi inte har låst oss vid en ansats 
– vi har kunnat kombinera dem båda. En abduktiv ansats innebär att vi som forskare har kunnat 
hoppa mellan teori och empiri utan någon struktur för att nå en slutsats (ibid). Som forskare i 
den här studien har det handlat om att tolka den insamlade empirin för att jämföra med teori 
och antingen hjälpa eller motsäga den.  
 

2.3. Urvalsmetod  
 
Det finns två olika urvalsmetoder en studie kan grunda sig på. Den ena är en kvantitativ 
undersökning som grundar sig i att samla in numerisk data och analysera dem genom olika 
metoder exempelvis enkäter (Holme & Solvang, 1986). Den här metoden är att föredra om vi 
som forskaren vill undersöka stora mängder information och vill ha ett kvantitativt svar (ibid).   
 
Denna studie är en kvalitativ undersökning där empiri har samlats in genom valda 
intervjuobjekt. Enligt Holme & Solvang (1986) kännetecknas en kvalitativ metod av att 
forskaren har en närhet till forskningsobjektet. Vikten ligger på att insamling och analys av data 
ligger oftare på ord från intervjuer än på kvantifiering genom exempelvis statistik (Bryman & 
Bell, 2011). Utmaningen i en kvalitativ metod är att hitta den mest väsentliga meningen i stora 
volymer data – det gäller att skilja mellan det som är betydelsefullt och det som är trivialt (Fejes 
& Thornberg, 2009. Detta har gjorts genom att analysera stora volymer teori och avgöra vilka 
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områden som har störst trovärdighet och är bäst lämpat för vår studie. Vid insamling av empiri 
har intervjuerna spelas in, antecknas på plats och vid behov kompletteras över telefon – detta 
för att på bästa sätt kunna sortera ut det mest väsentliga. 
 
I en kvalitativ undersökning utgör den mänskliga faktorn en betydande del som både har 
bidragit som en styrka men även som en svaghet i forskningen (ibid.). Svagheten är hos oss 
som forskare och våra färdigheter, intellekt, självdisciplin och kreativitet. Då vi som forskare 
utgör en central del i denna kvalitativa studie gäller det som tidigare nämnts att på rätt sätt tolka 
och förstå intervjupersonen med en objektiv syn på det forskade området (Bryman & Bell, 
2011). Enligt Fejes & Thornberg (2009) ligger styrkan i att tillåta mänskliga insikter och 
erfarenheter att generera nya sätt att se på världen och i forskningsområdet. Intervjupersonerna 
har förmågan att själva reflektera över verkligheten och därför är det viktigt att vi som forskare 
ser världen med intervjupersonernas ögon (Bryman & Bell, 2011). Genom att ha gjort 
djupgående kvalitativa intervjuer där ett intervjuprogam har använts med utrymme för 
följdfrågor har vi som forskare verkligen förstått oss på intervjupersonernas verklighet och 
kunnat knyta an till vår teori.  
 

2.4. Val av intervjumetod 
 
För att samla empiri till studien har intervjuer genomförts och under dem måste enligt 
Davidsson & Patell (2003) en struktur finnas. Det finns två aspekter att tänka på vid en intervju. 
Det första är hur mycket ansvar som lämnas på intervjuaren när det kommer till frågornas 
utformning och inbördes ordning, det kallas standardisering. Den andra aspekten är vilken 
utsträckning frågorna som ställs är fria att tolka för intervjupersonen beroende på sin egen 
inställning och erfarenhet, det kallas strukturering (ibid).  
 
Låg standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer innebär att frågorna formuleras under 
intervjuns gång och ställs i en lämplig ordning som passar intervjupersonen. I intervjuer som är 
helt standardiserade kommer likadana frågor ställas i samma ordning till varje intervjuperson 
(Patel & Davidsson, 2003). Enligt Bryman & Bell (2011) är målet med helt standardiserad 
intervju att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. De frågor som ställs 
till respondenten är ofta väldigt specifika och ger respondenten ett antal svarskategorier. Den 
här typen av frågor kallas ofta för slutna, förkodade eller frågor med fasta svarsalternativ 
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Strukturen på intervjun bestämmer hur mycket svarsutrymme intervjupersonen ska få. En 
intervju som är helt strukturerad kommer innebära att lite svarsutrymme ges till 
intervjupersonen. När ett litet svarsutrymme ges kan svaren bli förutsägbara. Motsatsen blir att 
om intervjun är ostrukturerad och intervjupersonen kommer få största möjliga svarsutrymmen 
att svara inom (Patel & Davidsson, 2003). En fördel med slutna frågor enligt Bryman & Bell 
(2011) är det underlättar när informationen bearbetas. Om öppna frågor används kan 
bearbetningen av informationen vara mer svårarbetad.  
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I den här studien har en semi-strukturerad/standardiserad intervjustruktur används vilket har 
gett intervjupersonen svarsutrymme att svara på frågor utifrån ett frågeschema, men att även 
följdfrågor har formats under intervjun. De frågor som formuleras under intervjun har varierat 
beroende på intervjuperson och vad för fastighetsbolag intervjupersonen arbetar på samt vad 
som har sagts under intervjun. Med semi-strukturerade frågor har respondenten fått svara med 
egna ord och på så sätt kunnat ge ett bra svar. Denna intervjumetod har säkerställt att samma 
frågor ställs till samtliga intervjupersoner och på så sätt givit en större bekräftande bild av 
helheten som stärker trovärdigheten i studien. Utrymmet för följdfrågor har resulterat i 
dynamiska intervjuer där alla olika delar och perspektiv av intervjun tagits till handa (Bryman 
& Bell, 2011). 
 

2.5. Val av intervjuobjekt 
 
Det är viktigt för studiens trovärdighet att få tillgång till relevanta intervjuobjekt (Bryman & 
Bell, 2013). Val av intervjuobjekt har skett genom ett selektivt sätt, vilket innebär att vi som 
forskare har valt intervjuobjekt som har stor relevans till det studerade ämnet (ibid). 
Intervjuobjekten som är valda i den här studien har sin verksamhet i fastighetsbranschen och 
har sitt säte i Västsverige. Intervjuobjekten är privata fastighetsbolag som är förvaltare av 
hyresrätter och som under de senaste 10 åren har investerat i hyresrätter genom antingen 
nyproduktion, förvärv eller renovering av det större slaget. Intervjuobjekten är även 
fastighetsbolag som är i planeringsfasen till en investering i hyresrätter. För att få ett bredare 
perspektiv kommer även personer från Hyresgästföreningen att intervjuas.  
 
Vi valde att kontakta 25 fastighetsbolag verksamma i Västsverige samt 2 personer från 
Hyresgästföreningen, kontakten togs genom antingen e-mail eller telefon. Av de 25 
fastighetsbolagen fick vi svar av 7 stycken och samtliga personer från Hyresgästföreningen 
svarade. 
 

2.6. Val av intervjupersoner 
 

De intervjupersoner som är valda i studien är högt uppsatta i sin verksamhet och dagligen 
diskuterar frågor gällande investeringar av dess olika former. Intervjupersonerna är väl 
medvetna om hyressättningssystemet med dess hyresreglering då de arbetar med frågor som 
berör hyra. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna är antingen VD, fastighetschef, utvecklingschef, 
chefsekonom eller regionchef. Anledning till att vi har valt högt uppsatta är att de antas vara 
insatta i ämnet. Mer utförlig information om personerna finns i kapitel 4; empiri, inför varje ny 
presentation av intervjupersonen. Då många av de valda intervjupersonerna krävde att vara 
anonyma i studien har de benämnts med ett fiktivt namn. Mer information om företagen och 
personerna kommer i avsnitt 4. 
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2.7. Intervjuguide 

 

För att kunna besvara frågeställningen och syftet i den här studien har vissa viktiga 
intervjufrågor växt fram ur teorin. Nedan presenteras de mest väsentliga frågorna, för samtliga 
intervjufrågor – se bilaga 1. Frågor som har ställts till andra organisationer som inte är 
fastighetsbolag går att se i bilaga 2. 

Hyresreglering 

”Vad har du för syn på hyresregleringen? Positivt/Negativt? Behöver något förändras?” 

Hyresreglering kan tänkas hämma hyresvärdar, därför är deras åsikter kring hyresregleringen  
värdefulla. Frågan har formulerats på ett öppet sätt och intervjupersonen kan därför svara fritt 
på frågan. 

”Anser du att hyresregleringen på något plan påverkar er investering? I så fall hur påverkas 
era investeringar?” 

För att kunna se hur stor effekt hyresregleringen egentligen har på hur hyresvärdar resonerar 
kring investeringsbeslut i fastigheter har denna fråga ställts till dem. Frågan ställs för att fånga 
upp en så stor del som det går av referensramen och även besvara syftet och frågeställningen. 
Frågan leder också in på investeringsbedömning som gör att följdfrågor på det området kan 
ställas lättare. 

”Hur arbetar ni med presumtionshyra vid nyproduktion? Använder ni det eller inte?” 
 
Denna fråga har ställts för att kunna få en inblick i om alternativa hyressättningar använts och 
vilket effekt det ger på lönsamheten.  
 
”Hur är/har er relation med hyresgästföreningen vid förhandling kring hyra på 
nyproduktion/förvärv fungerat?” 
 
Då Hyresgästföreningen sitter på andra sidan förhandlingsbordet vid bestämmelse av en ny hyra 
har vi varit väldigt intresserade att höra hur de aktuella fastighetsbolagens relation med 
Hyresgästföreningen är. 
 
”Hur värdesätter ni läget på hyresrätten?” 
 
Denna fråga har skapat mest följdfrågor. Frågan har ställts för att först se om lägesfaktorn har 
en funktion eller om tidigare forsknings slutsatser stämmer.  
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Investeringsbedömning 
 
”Vilka investeringsbedömningsmetoder använder ni?” 
 
Det finns många investeringsbedömningsmetoder att använda sig av och meningen med den 
här frågan var att få ett svar på vilka metoder fastighetsbolag använder sig av. När väl ett svar 
givits blev det följdfrågor angående hur metoderna användes. 
 
”Hur ser ni på kalkylräntan? Vilket avkastningskrav vill ni ha vid en investering?” 
 
Den här frågan har gett oss kunskap om vilka avkastningskrav olika fastighetsbolag arbetar för. 
Svaren har givit oss som forskare en inblick i vilken lönsamhet fastighetsbolag vill ha och även 
gett oss empiri att mäta mot teorin och hyresregleringens påverkan. Den här frågan har vart 
väldigt viktig för studien då kalkylräntan  kan sätta gränsen för hur stor hyresregleringen får 
påverka intäkterna innan den inte anses lönsam.  
 
”Är det andra bedömningar och nyckeltal som analyseras utöver hyrans nivå och tidigare 
nämnda metoder?” 
 
En metod är bara grunden för att bedöma en investering. Med den här frågan har vi fått inblick 
i vilka poster i en kalkyl som är extra viktiga.  
 

2.8. Teoretisk insamling 
 

Den teori som använts i den här studien har samlats in från många olika forum. Enligt Eriksson 
& Wiedesheim-Paul (2014) kan data klassificeras in i två områden – primärdata och 
sekundärdata. Primärdata är data som behövs samlas in (intervjuer, enkäter) och sekundärdata 
är redan insamlad data som finns till hand (artiklar, litteratur). Den grundläggande och mest 
väsentliga sekundärdata har samlats in genom litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter 
från lärosäte i Sverige (KTH) och organisationer som Boverket, regeringen, 
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna som är engagerade i studiens ämne.  
 
För att hitta de vetenskapliga artiklarna och rapporterna har Google scholar använts som primärt 
databas som sedan har kompletterats med högskolan i Halmstads egna databaser. Fördelen med 
att använda ovan nämnda databaser är att ett stort utbud finns samt att uppgifter om trovärdighet 
är tillgängligt.  
 
Vi valde att oftast använda engelska sökord då de gav upphov till en större träffprocent. Genom 
sökorden kom vi i kontakt med tre svenska forskare och deras arbete som har legat som grund 
till studien. Dessa forskare är Hans Lind, Stellan Lundström och Mats Wilhelmsson. Deras 
vetenskapliga artiklar tillsammans med rapporter har bidragit till en teori och 
problemdiskussion där utländska forskare har kompletterat data för ett mer trovärdigt arbete.  



14 
 

 
Utöver tidigare kurslitteratur har relevanta böcker lånats från Campus Varbergs bibliotek och 
Varbergs stadsbibliotek. Den ekonomiska teorin som rör investeringsbedömning är Principles 
of Corporate Finance och The Core. Principles of Corporate Finance och The Core är 
omfattande böcker som rör det meste i området investeringsbedömning och som är väl använd 
sedan tidigare. 
 

2.9. Källkritik 
 

Studien är riktad mot hur hyresregleringen kan påverkar investeringar i hyresrätter i Västsverige 
och genom det är källor som är använda väldigt riktat mot det området – Sverige. En viss 
källkritik kan då uppkomma i studien då avsaknaden av internationella forskararbeten är stor. 
Valda forskare som står för majoriteten av arbetet är väl sakkunniga forskare inom studerat 
område. 
 

• Hans Lind – är professor i fastighetsekonomi på KTH (Stockholm) och väl etablerad i 
frågor som rör fastighetsvärdering, hyresmarknaden och bostadsbyggandet i Sverige 
(SNS, 2015) 

 
• Stellan Lundström – är professor i arkitektur och samhällsuppbyggnad på KTH 

(Stockholm) (KTH A, 2015) 
 

• Mats Wilhelmsson – är bygg- och fastighetsekonom på KTH (Stockholm) och väl insatt 
i frågor som rör hyresreglering (KTH B, 2015) 

 
Dessa tre forskare med dess tidigare forskning ligger som grund för studien. Lind, Wilhelmsson 
och Lundström är de mest rutinerade och erfarna i ämnet hyresreglering och det är anledning 
till att dem är valda. För att säkerställa att källorna håller hög kvalité har kompletterande 
forskning från större organisationer som hyresrättsföreningen, regeringen och boverket samt 
andra forskare används. Internationella forskare har valts in i studien som underlag för 
diskussioner kring investeringsbedömningsområdet.  
 

2.10. Bedömningsmått 
 
Studiens tillförlighet och pålitlighet måste analyseras, utvärderas och bekräftas (Bryman & 
Bell, 2011) för att visa att teorin och empirin håller en hög kvalité. I all forskning är denna fråga 
central och reliabilitet och validitet är två mått som mäter detta (Fejes & Thornberg, 2009), 
Reliabilitet visar hur tillförlitlig studien är. Den rör frågan om studien blir densamma om 
studien skulle genomföras på nytt eller om den mer påverkas av slumpmässiga eller tillförlitliga 
händelser (ibid). Reliabiliteten visar om det går att lita på resultatet (Grenness, 2004).  
Begreppet validitet beskriver hur väl studien med dess metoder verkligen mäter det som den 
avses mäta (Fejes & Thornberg, 2009). Kvantitativa studier som oftast undersöker något som 
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går att mäta eller ta på är bra forskning att bedöma trovärdigheten med mått som reliabilitet och 
validitet (Bryman & Bell, 2011).  
 
Det har formats andra ståndpunkter när det gäller frågan reliabilitet och validitet på kvalitativa 
studier. Det är nödvändigt att skapa termer och metoder för att bedöma kvalitén i en kvalitativ 
undersökning (Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet och validitet mäter faktorer som hur mätbart 
och hur observerbart studien är. Då en kvalitativ studie är svår att mäta anser många forskare 
att dessa bedömningsmått inte är optimala (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman & Bell (2011) 
beskriver två olika grundläggande kriterier för kvalitémätning som härstammar från Guba & 
Lincoln (1994) bok om bedömningsmått, dessa är trovärdighet och äkthet och båda har en 
mängd olika delkriterier. Dock har bedömningsmåttet äkthet brister, måttet anses provokativt 
och det har visat sig att den inte har någon större inflytande i forskningen och dess påverkan är 
inte helt entydigt (Bryman & Bell, 2011). Därför har det bedömningsmåttet exkluderats i 
studien för att ge mer utrymme för bedömningsmåttet trovärdighet (ibid.). 
 
Anledningen till varför trovärdighet är valt som bedömningsmått är för att reliabilitet och 
validitet är kriterier som ger en enda sanning om den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 
2011). Denna kvalitativa studie kommer inte kunna ge en absolut sanning av verkligheten då 
kvantiteten bland intervjuobjekten är för få för att kunna generalisera och därför förespråkas 
trovärdighet som bedömningsmått.  
 

2.10.1. Trovärdighet 
 
Bedömningsmåttet trovärdighet har fyra delkriterier som tillsammans avgör hur trovärdig 
studien är som forskning.  
 

 Tillförlitlighet 
 
För att det här kriteriet ska ha uppnåtts gäller det att studien får tillräckligt med tänkbara 
beskrivningar från verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Det är viktigt att forskningen har 
utförts med enlighet med de regler som finns och att en respondentvalidering görs. En 
respondentvalidering betyder att intervjupersonerna får ta del av intervjudata och bekräfta att 
det stämmer (ibid.)  
 
Denna process har genomförts med de intervjupersonerna som krävt att få läsa empirin innan 
inlämning av studien. Dock har inte alla intervjupersoner krävt och en diskussion om 
trovärdigheten som rör tillförlitligheten uppkommer då. För att förverkliga trovärdigheten i 
detta kriterium kommer empiri samlas in tills den är mättad. Empirin är mättad när det inte 
krävs fler bekräftelser från andra intervjupersoner eller när de inte kan erbjuda ytterligare empiri 
(Bryman & Bell, 2011).  
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 Överförbarhet 
 
Överförbarheten i studien mäter hur pass väl studien kan översättas till ett annat sammanhang 
(Bryman & Bell, 2011).  Intervju- och personobjekten har sitt säte i Västsverige och står där 
inför liknande utmaningar. Hur investering i hyresrätter påverkas av hyresregleringen är 
troligtvis ett nationellt problem och inte enbart ett problem i Västsverige. 
Hyressättningssystemet med dess hyresreglering och faktorer är svensk lag och 
investeringsbedömning gällande hyresrätter görs troligtvis på liknande sätt oavsett kommun. 
Därför går det att anta att studien går att applicera i andra sammanhang (kommuner). Då hyror 
generellt är olika beroende på kommun kan resultatet visa olika beroende på vilken kommun 
som undersöks och därför är överförbarheten svag i studien. Detta är inte bekräftat i studien och 
gör då att överförbarheten hämmar trovärdigheten.  
 

 Pålitlighet 
 
För att kunna bedöma trovärdigheten måste pålitligheten granskas (Bryman & Bell). Detta 
genom att någon utomstående med relevant kompetens granskar studien och ifrågasätter. 
(ibid.). Under forskningen sker ett samarbete mellan olika forskargrupper som kommer agera 
kritiker för att säkerställa att studien håller en bra struktur och rätt innehåll. Då deras kunskap 
är begränsat i forskningsområdet och kompetensenen mer sitter hos hur en studie genomförs 
kommer dem största granskningarna göras av handledare och examinator. Ett godkännande av 
studien av examinatorn anses som en pålitlighet som stärker trovärdigheten av studien.  
 

 Bekräftelse 
 
En bekräftelse kan göras om forskaren kan styrka att resultatet inte har påverkas av personliga 
värderingar eller sin teoretiska inriktning påverkat slutsatsen i studien (Bryman & Bell, 2011) 
Då studiens abduktiva ansats ger upphov till att hoppa mellan teori och empiri är det viktigt att 
som forskare behålla objektiviteten så gott det är möjligt. När egna tolkningar från empirin kan 
göras finns det en risk att slutsatsen kan styras av oss som forskare. Att använda sig av många 
intervjupersoner från olika intervjuobjekt ska fungera som en åtgärd till att undvika att få plats 
med egna värderingar vilket gör att studiens bekräftelse ökar trovärdigheten.  
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För att kunna genomföra en analys behövs tidigare forskning och kunskap om hur 
hyresregleringen fungerar men även empiri i form av intervjuer. I den här studien har det 
teoretiska studieobjektet varit hur hyresregleringen fungerar och hur den uppkom, en mindre 
del kommer också handla om investeringsmodeller. Det empiriska studieobjektet kommer vara 
hur stor påverkar hyresregleringen har på investeringar hos privata fastighetsbolag. För att 
kunna analysera det empiriska materialet med hjälp av referensramen har vi konstruerat en egen 
analysmodell som är uppbyggd av de viktigaste begreppen i studien, se figur 3. För att hålla en 
hög kvalité på analysen kommer analysmodellen ligga som grund och fungera som ett verktyg 
för att kunna se hur stor påverkan hyresregleringen har.  
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3. Teori och tidigare forskning 
 
Nedan kommer teori om hur hyresregleringen uppkom, hur regleringen fungerar idag samt 
teorier och tidigare forskning kring hyresreglering och investeringsbedömning att presenteras. 
Den första delen är historia som mynnar ut i hur hyressättningssystemet, som är bakgrunden 
till hyresregleringen, att presenteras för att senare mynna ut i tidigare teori från forskare. Teori 
om investeringsmodeller och metoder tillsammans med en sammanfattning kommer avsluta 
kapitlet.  
 

 

3.1. Hyresregleringens utformning fram till 1969  
 

Innan andra världskriget var Sveriges bostadsmarknad en ”fri marknad” där hyresvärden fick 
bestämma en hyra oberoende på hyrestagarens betalningsvilja (Bergenstråhle, 2008). Den fria 
marknaden skapade en bostadsbrist då fastighetsägarna inte började producera hyresrätter 
förrän de med säkerhet kunde hyra ut lägenheterna till en hyra som gav en mycket god 
avkastning (ibid.). Lagen om ”fri marknad” byggde i princip på obegränsad avtalsfrihet där 
hyran förhandlades fram genom enskilda hyresavtal mellan hyresvärden och hyrestagaren 
(SOU 2000:33). Konsekvensen blev att hyresvärden hade förhandlingsmakten och vid behov 
kunde annullera kontraktet med hyrestagaren. Systemet gynnade hushållen med stor 
betalningsvilja och resulterade i riktigt god avkastning för hyresvärdarna (ibid).  

1942 infördes hyresregleringslagen i Sverige och de befintliga hyrorna låstes till 1942 
hyresnivåer. Om hyresvärden ville höja hyran krävdes ett tillstånd från ansvarig myndigheterna 
(SOU 2000:33). Hyresregleringslagen ansågs som en provisorisk lösning för att säkerställa att 
hyrestagaren fick ett besittningsskydd på sin bostad samt att inte oskäliga hyror skulle kunna 
krävas av hyresvärden eller plötsliga hyresökningar. Förhoppningen var att fastighetsbolag 
skulle börja producera nya hyresrätter (ibid.). Besittningsskydd är ett skydd för hyrestagaren att 
inte kunna bli vräkt.  

1956 ersattes hyresregleringslagen med besittningsskyddlagen som innebar en större säkerhet 
för hyrestagarna som då satt tryggt i sina hyresrätter och var fria från plötsliga hyresökningar 
(SOU 2000:33). Det innebar också att principen om att en myndighet skulle bestämma hyran 
ersattes med att hyror skulle sättas genom att jämföras med liknande hyresrätter på marknaden 
- hyrorna skulle vara rättvisa och likadana i hela orten (Wilhelmsson et al, 2010).  

1957 grundades en hyreslags kommitté med uppgift att föreslå regler om hyressättningen och 
besittningsskyddet till regeringen. Denna kommitté ersattes 1963 av 
hyreslagsstiftningskunniga. Hyreslagsstiftningskunniga föreslog nya regler som 1969 antogs av 
regeringen. Reglerna sade att hyresregleringen skulle ersättas med friare marknadshyror där 
marknadsjämnvikten tillslut skulle ge rättvisa hyror. De nya reglerna resulterade i att 
hyrestagaren skulle få ett direkt besittningsskydd som kompletterades med en hyresspärr. 
Besittningsskyddet skulle vara ett skydd för hyrestagaren att inte bli vräkt eller få en oskälig 
hög hyresökning och hyresspärrens funktion var att inte vissa enskilda hyrestagare skulle bli 
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lurade av hyresvärden vid förhandling av hyra vid inflyttning. Besittningsskyddet skulle inte 
inkludera skydd mot höga hyror så länge hyrorna följde hyressättningens normer – något som 
utgjordes av de allmännyttiga fastighetsbolagen på orten (SOU 1966:14). 

 

3.2. Det svenska hyressättningssystemet 
 

Det svenska hyressättningssystemet har formats genom olika lagar och praxis från 1969 fram 
till modern tid. Hyressättningssystemet är uppbyggt genom tre områden som tillsammans utgör 
en grund för hur hyresregleringen fungerar än idag. Dessa tre områden är: 

• Bruksvärdessystemet 

• Allmännyttans roll som normerande  

• Hyresförhandlingar 

Nedan kommer alla tre områden förklaras för att ge en tydligare bild av hyressättningssystemet 
grunder och varför hyresregleringen ser ut som den gör idag. Det går inte att exkludera något 
område då dessa tre tillsammans påverkar hyresregleringen på hyresrätter i moderntid. I teorin 
om bruksvärdessystemet och allmännyttans roll som normerande kommer det ligga ett större 
fokus på hur det har sett ut både historiskt och i modern tid. Vid teori om hyresförhandlingar 
kommer enbart historia vagt beröras för att ge mer att fokusera på det ser ut i modern tid (SOU 
2000:33). 

 
3.3. Bruksvärdessystemet  

 

Bruksvärdesystemet som infördes 1969 byggde på ett antal områden som hade olika roller i hur 
hyressättningssystemet blev till och ser ut som den gör idag. Bruksvärdessystemets syfte var att 
efterlikna ett marknadssystem som samtidigt utgjorde en spärr mot oskäligt höga hyror och 
stärker besittningsrätten för hyrestagaren (SOU 1981:77). Funktionerna i bruksvärdessystemet 
ligger fortfarande som grund i Sveriges hyressättningssystem (SOU 2000:33):  

• Besittningsskydd 
• Hyresspärr 
• Jämförelseprövning 
• Bristorter 
• Allmännyttans roll (kommunala fastighetsbolag) 

 

3.3.1. Besittningsskydd 
 

Grundprincipen med besittningsskyddet bygger på att hyrestagaren ska skyddas från att fråntas 
sin hyresrätt (SOU 2000:33). Från andra världskriget fram till den nya lagen 1969 fanns det två 
olika besittningsskydd – det indirekta besittningsskyddet och det direkta besittningsskyddet 
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(ibid.). Det direkta besittningsskyddet gav hyrestagaren möjlighet att förlänga sitt 
hyreskontrakt. Det indirekta besittningsskyddet gav inte den möjligheten men ett skadestånd 
kunde erfordras om hyresvärden tvingade hyrestagaren att flytta. Det direkta besittningsskyddet 
blev lag vid införandet av bruksvärdesystemet 1969 och skapade då en större säkerhet bland 
hyrestagarna och möjligheten för hyresvärden att höja den befintliga hyra för en högre 
avkastning blev mindre (ibid.). 

Utan en hyresspärr skulle besittningslagen sakna substans och därför kompletterades 
besittningsskyddet med en hyresspärr för att ytterligare skydda hyrestagarna mot 
hyresvärdarnas plötsliga hyresökningar. Med de nya reglerna försvagades hyresvärdarnas makt 
och den goda avkastningen som var möjlig innan regeländringe minskade. Med reglerna blev 
det även svårare att hitta den hyrestagare som hade störst betalningsvilja (Wilhelmsson et al, 
2010).  

 

3.3.2. Hyresspärr 
 

”Om besittningsskyddet, såsom de sakkunniga föreslår, skall förenas med en i princip fri 
prisbildning på hyresmarknaden blir det nödvändigt vid varje form av besittningsskydd att 

dra en övre gräns för hyresvärdens vederlagsanspråk mot hyresgäst, vars avflyttning inte kan 
påfordras på sakliga grunder.” (SOU 2000:33) s. från (Prop. 1968:91 Bih. A s. 41) 

Hyresspärren hade från början två funktioner – den första var att förhindra att oskäligt höga 
hyror sattes vid inflyttning. Den andra var att förhindra att hyresvärden utnyttjade hyrestagaren 
med att kräva en oskäligt hög och plötslig hyreshöjning (SOU 2000:33). En bostadsmarknad i 
jämnvikt, d.v.s. att utbudet och efterfrågan på hyresrätter var ungefär densamma, skulle inte 
påverkas av hyresspärren eller påverka hyresstrukturen d.v.s. skillnaden mellan lägenheter och 
olika bruksvärden. Det skulle ske automatiskt genom en jämnvikt på marknaden var tanken 
(ibid). 

”På en hyresmarknad där i stort sett balans råder mellan tillgång och efterfrågan på 
lägenheter ger otvivelaktigt en jämförelse med hyresnivån för likvärdiga lägenheter en 

tillfredsställande utgångspunkt för bedömningen av en aktuell lägenhets marknadsvärde.” 
(SOU 2000:33) Från (Prop. 1968:91 Bih. A s. 49-50) 

När jämvikten var nådd d.v.s. när det inte rådde en bostadsbrist på orten var hyresspärrens 
primära funktion att skydda hyrestagaren individuellt från enstaka hyresvärdar som försökte 
utnyttja hyrestagaren. När en jämnvikt inte var uppnådd, d.v.s. när det fanns en bostadsbrist i 
orten hade hyresspärren en större funktion då det alltid fanns hushåll med större betalningsviljor 
än befintliga hyrestagaren (Blomé & Lind, 2012). 

En diskussion fördes i hur lägenheter egentligen jämfördes mellan varandra. Är det bruksvärdet 
som ska tas i hänsyn d.v.s. hyrestagarens egen värdering av hyresrättens funktioner som 
standard, antal rum, modernitet etc. eller är det andra funktioner som är viktigare? En 
jämförelseprövning behöver definieras som både fungerade på marknader i jämnvikt och 
marknader som inte var i jämnvikt (SOU 2000:33).  
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3.3.3. Jämförelseprövning 
 

”Den norm efter vilken den av hyresvärden fordrade hyran skall prövas bör, uttalar de 
sakkunniga, ha den innebörden att hyresgästen inte skall vara skyldig att godta en hyra som 

är oskälig. De sakkunniga formulerar saken så att hyresgästen måste godta den fordrade 
hyran, om den inte väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet 

är likvärdiga”. (SOU 2000:33) från Prop. 1968:91 Bih. A s. 43-44. 

Jämförelseprövning är en viktig funktion i bruksvärdesprincipen. Det är den som avgör vilken 
hyra som är skälig för en hyresrätt. Vid införandet av bruksvärdessystemet 1969 definierades 
bruksvärdet som en utgångspunkt vid jämförelseprövning. Bruksvärdet representerar 
hyrestagarens värdering av hyresrätten (SOU 2000:33) En lägenhets faktorer som storlek, 
modernitet, planlösning, läge inom huset, utrustning, gemensamma faciliteter etc. låg som 
grund för utvärderingen av bruksvärdet (Hyresnämnden, 2015). Redan här hade inte 
lägesfaktorn en avgörande del i värderingen (Wilhelmsson et al, 2010).   

Bruksvärdessystemen med jämförelseprövning var inget system som skulle reglera hur höga 
hyror skulle sättas eftersom det inte visar hur den grundläggande hyresnivån ska fastställas 
(SOU 2000:33). Det gick endast att bedöma om en viss hyra var skälig utifrån 
jämförelseprövning med likvärdiga hyresrätter. För att kunna fastställa hur hög en hyra fick 
vara skedde det genom förhandlingar med aktuella parter som utgick från bruksvärdet och en 
jämförelseprövning på allmännyttiga hyresrätter (Boverket, 2014). Detta var väldigt aktuellt i 
bristorter. 

 
3.3.4. Bristorter 

 

Besittningsskyddet, hyresspärren och jämförelseprövningen utgicks från en marknad som var i 
jämvikt. En marknad som är i jämvikt är en marknad som har lika stor efterfråga som utbud 
(Fregert, K & Jonung, L, 2010). Bristorter där bostadsbristen var stor var svårare att reglera 
med tidigare nämnda funktioner då hyressättningen utgick från en fri marknadssättning av hyror 
och ett komplement i lagen behövdes för att förhindra att hyror sattes oskäligt högt i bristorter 
där betalningsviljan hos hushållen var stor (Boverket, 2014). Besittningsskyddet, hyresspärren 
och jämförelseprövningen var funktioner som fungerade väl på en marknad i jämnvikt då det 
inte fanns lönsamhet att sätta en väldigt hög hyra då det i princip blev omöjligt att hyra ut 
hyresrätten (Wilhelmsson et al, 2010). Om en hyresvärd satte en orimligt hög hyra fanns det 
inget hushåll med en betalningsvilja som kunde mätta hyreskravet. Anledningen var att det 
alltid fanns en annan hyresrätt att tillgå med en mer skälig hyra. (Blomé & Lind, 2012).  
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”Om full avtalsfrihet råder kan en knapphetsbetingad efterfrågan på lägenheter leda till att 
hyrorna vid nyuthyrning av lägenheter sätts så högt, att man får en hyresnivå som ligger 

väsentligt över äldre hyror för jämförliga lägenheter. Följden härav kan bli att efterfrågan på 
ett olyckligt sätt kommer att prägla hyressättningen när en ny hyresgäst tillträder och att 

hyresgäster i äldre hyresförhållanden i vissa fall tvingas betala den högre hyra som 
hyresvärden begär med hänvisning till de höga hyrorna vid nyuthyrning.” (SOU 2000:33) 

från Prop. 1968:91 Bih. A s. 177-178 

Problemet i bristorter var att om en hyrestagare flyttade ut förhandlade hyresvärden upp hyran 
oskäligt högt med den nya hyrestagaren då marknaden inte var i jämnvikt och efterfrågan, d.v.s. 
betalningsviljan, var högre än utbudet. Om en hyresvärd förhandla på det är viset kan även fler 
hyresvärdar göra likadant och jämförelseprövningen kunde tappa sitt syfte i bristorter (SOU 
2000:33). Speciella bristortsregler bestämdes där motivet var att jämförelseprövningen skulle 
göras med de allmännyttiga hyrorna på nyproduktion (ibid.). Då allmännyttiga företag stod för 
större delen av nyproduktionen skulle deras hyror utgöra normen för hyressättningen på 
bristorter (SOU 2000:33). Detta dämpade hyrorna på orterna vid nyproduktion och skapade ett 
svårare läge för privata fastighetsbolag att få maximalt med avkastning på sina investeringar 
(Boverket, 2014). 

3.3.5. Allmännyttans roll som normerande  
 

Vid införandet av bruksvärdesprincipen 1969 infördes det i bristorter, d.v.s. marknader som 
inte var i jämnvikt, att de allmännyttiga företagen vara normerande för hyressättningen i orten. 
De utgick från bruksvärdet hos de allmännyttiga företagen där andra aktörer på marknaden 
(privata fastighetsbolag) fick rätta sig efter det (SOU 2000:33).  

År 1969 var det två principer som regeringen stod och vägde på, den första var att bruksvärdes 
inte skulle ta hänsyn till produktions, drift och förvaltningskostnader. Den andra var att 
allmännyttans självkostnadsbestämda hyror skulle vara norm vid jämförelseprövningarna i 
frågan om en lägenhets bruksvärde. Regeringen valde princip nummer två (SOU 2000:33). Vid 
senare lagändringar har inte principerna hållits isär och olika definitioner av 
självkostnadsbegreppet har formulerats, vilket har skapat en komplex och försvårande situation 
vid hyresrättsproduktion (Lind & Lundström, 2011). Fram till 2011 följde de allmännyttiga 
fastighetsbolagen Lagen om allmännyttiga bostadsföretag som kommer förklaras senare 
(SABO, 2011) 

 
 
 
 
 
 

3.3.6. Bruksvärdessystemet sammanfattning 
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Funktionen med besittningsskyddet tillsammans med hyresspärren var att säkerställa att 
hyresgästen inte blev vräkt från sin hyresrätt eller fick oskäligt hög hyra. Dessa fungerar bra i 
marknader i jämvikt men när bristorter uppstod och som idag är väldigt vanligt byggdes flera 
funktioner in i bruksvärdesprincipen. Jämförelseprövningar infördes för att säkerställa att 
liknande lägenheter fick ungefärliga hyror. Jämförelseprövningen grundade sig i allmännyttan 
som hyrde ut sina hyresrätter genom självkostnadsprincipen där de inte ville göra en vinst. Det 
skapar en svårighet för privata fastighetsbolag som har som mål att få maximalt med 
avkastning. Bruksvärdesprincipen ligger som grund för hyressättningen och hyresregleringen 
modern tid och dessa regler står i stort sätt kvar till skillnad från vissa ändringar – b.la 
Allbolagen (Allbolagen förklaras senare). 

 

3.4. Allmännyttans roll på marknaden idag 
 

De allmännyttiga fastighetsbolagen är aktiebolag som styrs med stort inflytande av 
kommunerna. Innan 2011 följde dem Lagen om allmännyttiga bostadsföretag som betydde att 
de allmännyttiga fastighetsbolagen skulle agera affärsmässigt men avkastningen inte fick 
överstiga räntan på det belopp som kommunen hade skjutit till i bolaget för aktier (2010:879). 
Enkelt förklarat betydde det att räntesatsen var ungefär densamma som statslåneräntan dvs 
väldigt låg. Resultatet blev att avkastningen på de allmännyttiga fastighetsbolagen var på en låg 
nivå och för att kompensera upp avkastningen översattes de sociala målen till ett värde i 
kalkylerna (SABO, 2011). Då allmännyttan var normerande i hyressättningssystemet 
påverkades privata fastighetsbolags avkastning (Borg & Lind 2006).  

 

3.4.1. Ny lag 2011 - Allbolagen 
 
Lagen sa att allmännyttan skulle fortsätta agera affärsmässigt men att det skulle ske på ett sätt 
som inte snedvred konkurrenskraften (SABO, 2011). För att undvika snedvridning av 
konkurrensen på marknaden ska allmännyttans avkastningskrav som kommunen ställer på 
bolaget och den faktiska avkastningen som bolaget uppnår kunna jämföras med andra 
fastighetsbolag på marknaden. Den nya lagen ger allmännyttan möjligheten att använda samma 
avkastningskrav som andra fastighetsbolag på marknaden (ibid.).  Detta leder till att 
allmännyttan närmar sig avkastningskravet som privata fastighetsbolag kräver och skapar då 
en, på lång sikt, hyresökning i hyresregleringen (Lind, 2011). 
 
Den nya lagen ger allmännyttan ansvaret att skapa sig en god avkastning i ren affärsmässig 
anda samtidigt som de binder ihop samhällsansvaret. Resultatet bedöms som att hela landet ska 
få en hyressättning som bättre återspeglar hyresgästernas värderingar (bruksvärdet) och skapar 
då en bättre förutsättning för privata fastighetsbolag att få en högre avkastning som speglar 
deras affärsbild om maximal avkastning (Lind, 2011). Resultatet blir även att allmännyttans 
roll som normerande på marknaden kommer suddas ut då både allmännyttan och privata 
fastighetsbolag närmar sig varandras avkastningskrav (ibid.) 
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3.5. Hyresförhandlingar  
 

Innan bruksvärdessystemet infördes förhandlades hyran individuellt mellan hyresgästen och 
hyresvärden. Vid bruksvärdessystemets införande 1969 grundades organisationer som 
hanterade mer kollektiva förhandlingar för att säkerställa att liknande hyror sattes på liknande 
hyresrätter (SOU 2000:33). 1978 grundades hyresförhandlingslagen som gjorde att 
hyresrättsorganisationen kollektivt kunde förhandla hyror vid stridigheter mellan hyrestagaren 
och hyresvärden (ibid.). Det gav en trygghet hos hyrestagaren som enklare kunde få hjälp när 
hyrestagaren ansåg att hyran var oskälig. Hyran grundade sig som tidigare nämnts i 
allmännyttan fram till 2011. Då hyresförhandlingen ska representera hyresgästens egen 
värdering av hyresrätten, d.v.s. bruksvärdet, är det viktigt att veta vad bruksvärdet är innan mer 
teori om hyresförhandlingar presenteras. 

 

3.5.1. Bruksvärde  
 
En lägenhets bruksvärde sätts genom hyrestagaren synvinkel, d.v.s. det är hyrestagaren i 
allmänhet som värderar hyresrättens egenskaper (Hyresnämnden, 2015). Individuella 
värderingar av hyresrättens egenskaper tas inte i hänsyn, om en hyresrätt ligger nära en lekplats 
bedöms inte bruksvärdet vara högre för barnfamiljer (ibid.). För att kollektivt bedöma en 
hyresrätts bruksvärde representeras hyresgästerna av en hyresrättsförening som förhandlar 
hyran åt dem (Boverket, 2014).  
 
En hyresrätts storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reperationsstandard och 
ljudisolering är faktorer som påverkar bruksvärdet. Förmåner som är knutna till hyresrätten som 
hiss, tvättstuga, god fastighetsservice och garage/parkeringsplats påverkar också bruksvärdet 
(Hyresnämnden, 2015). Andra faktorer som läge, boendemiljö och närhet till kommunikationen 
påverkar även dem bruksvärdet men i en väldigt liten grad (Wilhelmsson et al, 2011). 
Bruksvärdet ska bestämmas utan att ta hänsyn till produktionskostnaden, driftkostnaden och 
förvaltningskostnaden (Hyresnämnden, 2015). 
 

3.5.2. Hyresförhandlingar idag 
 

Idag sker i princip alla förhandlingar kollektivt. En hyra förhandlas genom att hyresgäster 
kollektivt representeras av en organisation i orten (hyresgästföreningen) som förhandlar med 
hyresvärden enskilt eller genom en kollektiv organisation (Fastighetsägarna) 
(Hyresgästföreningen, 2013). 

 

3.5.3. Hyresförhandlingarnas parter och intressen 
 

Hyresgästföreningen representerar hyrestagarna och dem står för att ett eget hem är en mänsklig 
rättighet och grunden till trygghet (Hyresgästföreningen, u.å). Med det tänket i ryggen är deras 
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intresse att håll ner hyreshöjningarna vid prövningar och förhandla fram en skälig hyra vid 
nyproduktion (ibid). 

Fastighetsägarna är motpolen och representera fastighetsägarna. I förhandling kring 
hyreshöjning söker de så hög ökning som möjligt för att uppfylla sina intressenters behov 
(Fastighetsägarna, u,å). Om ingen överenskommelse mellan parterna sker prövas ärendet i 
hyresnämnden.  

 

3.5.4. Presumtionshyra 
 

Vid nyproduktion av hyresrätter kan en speciell förhandlingsöverenskommelse ske – så kallade 
presumtionshyra (Boverket, 2014). Det ger hyresvärden möjlighet att ta ut en högre hyra än vad 
som skulle varit möjligt vid en traditionsenlig skälighetsprövning enligt bruksvärdesprincipen. 
En presumtionshyra pågår under 15 år och resulterar då i att en högre hyra kan tas ut som täcker 
de höga produktionskostnaderna (SABO, 2011). Efter 15 år går hyran tillbaka till att följa 
bruksvärdet på liknande hyresrätter (ibid.). Om en överenskommelse om presumtionshyra sker 
måste: 

• Överenskommelsen ske mellan en etablerad hyresgästorganisation på orten 
(hyresrättsföreningen). 

• Förhandlingsöverenskommelsen ska omfatta alla hyresrätter i byggnaden och att 
överenskommelsen har träffats innan det har skapats ett hyresavtal för någon av 
hyresrätterna. 

(SABO, 2011) 

Hyresrätterna bortgår då från bruksvärdesprincipen och en jämförelseprövning på liknande 
lägenheter behövs inte göras (Boverket, 2014). En presumtionshyra måste fortfarande 
presumeras vara skälig vid nybyggda hyresrätter och där spelar orten stor roll. Är hyresnivån 
låg kan inte presumtionshyran vara lika hög som i en ort med högre  hyresnivå. Vid oskälighet 
måste ärandet prövas i hyresnämnden där hyran kan jämkas (ibid.). Trots möjligheten till 
presumtionshyra använder endast 33 procent av fastighetsbolagen vid nyproduktionen denna 
möjlighet, jämfört med 50 procent som fortfarande följer bruksvärdesprincipen och dess 
hyresreglering. De resterande 17 procent sätter hyra på egen hand utan att följa 
bruksvärdesprincipen eller presumtionshyra (Boverket, 2014). Risken med att sätta egen hyra 
är att om en hyrestagare anser att hyran är oskälig måste hyran prövas i hyresnämnden genom 
en bruksvärdesprövning. Risken finns då att hyran sänks och problematiken kan enligt Eriksson 
& Lind (2005) vara att det då är osäkert att veta vilken hyra som kommer att godkännas. 

 
3.6.  Olika modeller för hyressättning 

 

Det finns tre olika modeller för hur en hyra ska bestämmas – hyresreglering, marknadshyra 
(jämviktshyra) och en mellanvariant som heter bruksvärdessystemet. 
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Källa: Hyresgästföreningen (2013) – Det Svenska systemet 

Figur 4: Tre olika modeller för hyressättning 

 

I figur 4 benämnts hyresreglering som en egen modell – tillskillnad från denna studie som 
nämner hyresregleringen som ett samlingsnamn för alla faktorer i bruksvärdessystemet som 
skapat en hyresreglering. Metoden hyresreglering i modellen är en uråldrig modell som vid 
införanden av bruksvärdessystemet slopades 1969. Modellen ledde till stel hyressättning som 
inte återspeglade vad hushållen tyckte hyresrätten var värd. (Hyresgästföreningen, 2013).   

Genom marknadshyra (jämviktshyra) bestäms hyran helt efter efterfrågan på orten. Hyrorna 
följer marknadsvärde och leder till att fastighetsbolag kan erbjuda en hyra som hushåll är villiga 
att betala. Hyresregleringen och marknadshyra är två modeller som leder hyressättningen mot 
olika håll – antingen leder det till för låga hyror och låg avkastning med lite utrymme att 
förändra hyran, eller så leder det till höga hyror som ger god avkastning för investerare men 
försvårar för hyresgästen att hitta ett bra boende. Bruksvärdesystemet som tidigare beskrivits i 
teorin ovan är en blandning av dessa två modeller som leder till att hushåll får möjligheten att 
hitta en bra hyresrätt, men samtidigt skapar en hyresreglering på marknaden.  

För att motverka hyresregleringen och skapa högre hyror som leder till god avkastning för 
investerare har alternativet jämviktshyra nämnts som ett alternativ till bruksvärdessystemet 
(Hyresrättsföreningen, 2013). 
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3.6.1. Jämnviktshyra 
 
Infotext; jämnviktshyra, figur 5 

 

 
Källa: Lind, H (2001)  
Figur 5: Jämnviktshyra 
 
 
Jämviktshyra är en modell som gör att hyresvärdarna kan ta ut en hyra från dem hushåll med 
maximal betalningsvilja för att säkerställa att de får maximal avkastning (Hyresrättsföreningen, 
2013). I figur 5 beskrivs jämnviktshyrans modell med fördelar och nackdelar.  
 
Vid jämviktshyra påverkar hyran efterfrågan, en högre hyra kommer bidra till att färre blir 
intresserade att hyra en lägenhet. I den här modellen bestäms hyran så alla lägenheter blir 
uthyrda, det kommer inte finnas några lediga lägenheter eller någon kö till dem. När det sker 
talar vi om ett jämviktspris eller en jämviktshyra. Jämnviktshyran motsvarar den streckade 
linjen i figur 5. Ändras utbud eller efterfrågan så kommer hyresnivån ändras så att balansen 
mellan utbud och efterfrågan återställs (Lind, 2001). 
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3.6.2. Skillnader jämnvikt och bruksvärdeshyra  
 
Skillnaden mellan bruksvärdeshyra och jämviktshyra är att bruksvärdeshyra bygger på 
hyrestagarens genomsnittliga preferenser. Jämviktshyra uttrycker den hyresnivån där 
betalningsviljan hos hyrestagaren ”på marginalen” motsvarar den marginalkostnaden för de 
senaste framställda eller utbjudna hyresrätten på marknaden (Boverket, 2014).   
 

 
Källa: Boverket (2014) 
Figur 6: Skillnader mellan jämnvikt- och bruksvärdeshyra 
 
I figur 6 ser vi skillnaden på bruksvärdeshyra (PB) och jämviktshyra (PJ), det finns även en 
tredje hyresnivå (P) som är en referenshyra. Den tredje hyresnivån är lägre än den 
marknadsmässigt tillämpade bruksvärdeshyran och motsvarar den faktiska ”bruksvärdeshyran” 
på många lokala bostadsmarknader (Boverket, 2014).  
 
Anledningen till att den marknadsanpassade bruksvärdeshyran understiger jämviktshyran är att 
lägesfaktorn inte tillåts få fullt genomslag i bruksvärdeshyran (Boverket, 2014). Skulle en 
hyrestagares preferenser angående lägesfaktorn få större genomslag i bruksvärdeshyran som 
den idag påverkar priserna på bostadsrätter hade en större hyresspridning erhållits (ibid.) 
Effekten blir då att hyrorna i de mest attraktiva lägena med stor sannolikhet skulle ligga över 
bruksvärdeshyran. Skillnaden i mindre attraktiva delar av landet kan förväntas bli mindre (ibid.)  
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Som nämnt innan representerar jämviktshyran marginalhyrestagarens betalningsvilja, det är 
hyresnivån (Pj) i figur 6. (Pj) är lägre än den maximala betalningsviljan som är (D0), så alla 
hyrestagare som har en betalningsvilja mellan (Pj) och (D0) kommer först erhålla en hyresrätt. 
hyrestagare som har en betalningsvilja under (Pj) kommer inte erhålla en lägenhet (Boverket, 
2014). De hyrestagare som har en betalningsvilja som är över (Pj) kommer anse att de gör en 
”vinst”, eftersom de betalar en lägre hyra än vad de är beredda att göra. Summeras den ”vinst” 
som hyrestagare gör kallas det konsumentöverskott, i figuren är det den ytan som bildas av 
punkterna (Pj), (D0) och (J) (ibid). Den vinst som hyrestagaren gör går att översätta till 
hyresvärdens förlust, något som leder till att hyresrätter inte ger maximal avkastning (Boverket, 
2014) 
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3.7. Investeringsbedömning 
 

Vid bedömning av investering används olika modeller och nyckeltal som är förklarade nedan.  

 

3.7.1. Nettonuvärdesmetoden 
 
“When making an investment decision, take the alternative with the hightest NPV. Choosing 
this alternative is equivalent to receiving its NPV in cash today.” (Berk & Demarzo, 2014, 

s.67). 
 
Genom att beräkna värdet av framtida in- och utbetalningar i pengar idag kan en investerare ta 
reda på om en investering är lönsam och värd att investera i. De här metoden heter Net present 
value (NPV) och definieras genom att jämföra en investerings nutida kapital med  framtida in- 
och utbetalning (Berk & Demarzo 2014 ). Genom att göra beräkningar på olika kassaflödena 
kan de sedan summeras och få ett nuvärde på dem (ibid). Efter att nuvärdet beräknats av 
framtida kassaflöden används en kalkylränta för att diskontera kassaflödena till en 
referenspunkt, som oftast är dagen investeringen görs.  
 
Formel: 𝑁𝑃𝑉 = 𝐶& +

()
*+,

+ (-
(*+,)-

+ ⋯ 

 

𝐶& = investeringskostnaden 

𝐶* = Inbetalning som investeringen kommer generera vid givet år  

r = ränta  

(Brealey et al, 2014, s.105).  

NPV är uttryckt som pengar idag, fördelar med att uttrycka det som ett värde idag är att beslut 
blir lättare att fatta. Lyckas ett företag fånga upp alla fördelar och kostnader med en investering 
och att investeringen har ett positivt NPV kan beslut fattas enklare (Berk & Demarzo 2014).  
 
För att lyckas med NPV finns tre regler som är värda att tänka på. Första regeln säger oss att 
NPV värdesätter att t.ex. en krona idag är mer värd än en krona imorgon. Anledningen till detta 
är att en krona idag kan investeras direkt och få avkastning på den. Regel två säger att NPV 
förlitar sig helt på prognostiserade kassaflödet från ett projekt och även opportunity cost of 
capital. Opportunity cost of capital är den kostnad företaget får när ett projekt väljs bort mot ett 
annat. Tredje regeln säger det positiva med att uttrycka alla nuvärden i kronor idag kan olika 
kassaflöden adderas (Brealey et al., 2014).  
 
 

 

 Kalkylränta – Cost of Capital 
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Kalkylräntan, som också kan benämnas cost of capital är den minimala acceptabla 
återkastningen på en investering (Brealey et al., 2014).  Kalkylräntan är lika med avkastningen 
på alternativa placeringar. Kalkylräntan baseras på ett synsätt där en som investerar kommer ha 
möjligheten att investera i flera olika företag. Den möjliga avkastningen på alternativa 
investeringar kommer vara kalkylräntan och på så sätt kan investerare se den bättre 
investeringen. Räntan kommer bestämmas utifrån företagets kostnad för det tillskjutna 
kapitalet, beräkningen av räntan baseras på den ränta och avkastning som en långivare eller 
ägare vill ha på investeringen (ibid).  
  

3.7.2. Direktavkastning   
 
Definitionen av direktavkastning är driftnetto dividerat med marknadsvärde. Det finns dock 
saker som är viktiga att skilja åt b.la. att det är skillnad på faktiskt direktavkastning och 
normaliserad direktavkastning. Det senare alternativet tar hänsyn till om hyrorna i kontrakten 
inte stämmer överrens med de marknadsmässiga. Direktavkastningen mäter den avkastning 
fastighetsbolaget får genom att dividera driftnettot, dvs. den rena intäkten för fastigheten 
dividerat med marknadsvärdet på avkastningen (Lind, 2004). Problem vid uträkning av 
direktavkastningen är att mätproblem kan uppkomma – var går gränsen mellan underhåll och 
investeringar? 
 
 
Formel: 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = <,=>?@A??B

CD,E@DFGHä,FA
	 

 
Driftnetto 
Formel: 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜	 = 	𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡	– 	𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡 
 
där 
 
Formel:	𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡	 = 	𝑣𝑎𝑘𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟	 + 	𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙	 + 	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 
 
 
Marknadsvärde 
Är det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna marknadenVid förvärv av en 
fastighet för ett fastighetsbolag räknas priset på fastigheten ut genom: 
 

𝑃𝑟𝑖𝑠 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
 
Direktavkastningens metod kan även användas för fastighetsvärdering, då är sambandet 
driftnetto/marknadsvärde. 
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3.8. Tidigare åsikter och forskning 
 

Det är 47 år sedan hyresregleringen med bruksvärdesprincipen, allmännyttan och 
hyresförhandlingar sattes i bruk för att trygga hyrestagare med besittningsskydd och införa en 
hyresspärr på hyresrätter för marknaden som inte är i jämnvikt. Många orter i jämnvikt har 
bruksvärdessystemet fungerat väl och hyrorna speglar betalningsviljan hos hyresgästen, men i 
orter med bostadsbrist är så inte fallet. Syftet med bruksvärdessystemet var att tillslut få alla 
marknader i jämnvikt men med en enorm urbanisering har det istället blivit tvärtom då hyror 
anses för oskäliga för att följa betalningsviljan (Boverket, 2014).  

Ur ett historiskt perspektiv har Sverige fortfarande en väldigt låg byggnadstakt och därför har 
flera debatter drivits som handlar om hyresregleringens eventuella effekter. I en rapport skriven 
av Bergendahl, H. Lind, H. Löfmark, M (2015) kommer de fram till att hyresregleringen bara 
har spelat en mindre roll till den låga byggnadstakten under åren. Argumenten som rörde 
centrala delar i städer var att planeringsprocessen var för komplicerad och mängden projekt 
minskade i antal. Studier visade att de tog sex år från att projektet inleds till de slutfördes. När 
planeringsprocessen blev väldigt lång valdes bara vissa projekt ut. Nyproduktion i centrala delar 
blev generellt dyrare att genomföra, marken var dyrare och det var mer tekniskt krävande att 
bygga centralt, något som har tagits upp av SVT (2016) i en undersökning.  

Hyresregleringens påverkan på nyproduktion, förvärv och renovering är då förklarligt när 
kostnaderna närmar sig intäkterna. I en debattartikel av Eriksson & Lind (2005) debatterar dem 
om effekterna av hyresregleringen. Där de kommer fram till en rad effekter som troligtvis ligger 
som grund från hyresregleringen. Hyresregleringen håller ner hyror under den nivå som skulle 
råda vid jämnviktshyror, något som stärker tesen om att intäkterna inte tillräckligt kan täcka 
upp kostnaderna och ge den goda avkastningen som privata fastighetsbolag vill ha. Det skapas 
även en osäkerhet vid nyproduktion och/eller förvärv då fastighetsbolagen inte är säkra på att 
de får ta ut kalkylerad hyra då den måste förhandlas och godkännas (Erikson & Lind, 2005).  

Risken att hyra ut nyproducerade hyresrätter ökar allt med hyresregleringen då glappet mellan 
hyror i gamla och nya hyresrätter ökar. Markowitz (1952) nobelspristagande portfoliotänk säger 
att en investerare vill ha maximal avkastning med minimal risk. Idag är risken liten att inte få 
en nyproducerad hyresrätt uthyrd pga. bostadsbristen men avkastningen är relativt låg.  
Osäkerheten kring vad glappet mellan gamla hyresrätters låga hyror och nya hyresrätters högre 
hyror kommer bidra med i framtiden är även det något som talar emot att investera i hyresrätter 
under hyresreglering (Erikson & Lind, 2005). 

Hans Lind (2003) säger att höginkomsttagare har en högre betalningsvilja till att köpa en 
bostadsrätt än att skaffa en hyresrätt med samma kvalitét.  I en rapport gjord av Roger Bernow 
(2002) tar han upp betalningsviljan för vissa kvalitéer i bostäder hos konsumenter. Han menar 
att betalningsviljan för innerstadskvaliteter överstiger i flera fall betalningsviljan för de minst 
attraktiva förortsdelarna. Det finns även en mycket kraftigt efterfrågan på bostäder med 
innerstadskvaliteter (Bernow, 2002). Moderna fastighetsbolag har idag i regel bostäder med 
olika ålder, storlek och utrustningsstandard. Fastighetsbolagen präglas på så sätt av en 
produktdifferentiering och kan inte jämföras med företag som jobbar med enhetliga varor och 
tjänster. Hyressättning som inte tar hänsyn till produktdifferentiering eller varierande 
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boendekvalité kommer leda till ojämnvikt på en bostadsmarknad. Bostäder som har tilltalande 
kvaliteter för konsumenter kommer ha ett överskott på efterfrågan. När detta sker kan andra 
delar av marknaden drabbas av en bristande efterfrågan (ibid). 
 
 

3.9. Sammanfattning av teorikapitel 
 

Hyressättningssystemet är uppbyggt genom tre områden som tillsammans utgör en grund för 
hur hyresregleringen har utformats och hur den fungerar idag. Dessa tre områden är: 

• Bruksvärdessystemet 

• Allmännyttans roll som normerande  

• Hyresförhandlingar 

Bruksvärdessystemet bygger på principen att en hyresrätts hyra ska jämförelse prövas genom 
en bruksvärdesprövning för att bestämma vilket hyra som är skälig. Hyresrätten värderas genom 
att analysera bruksvärdet och det är hyresgästen som gör värderingen kollektivt genom den 
lokala hyresgästföreningen. För att värdera en hyresrätts bruksvärde analyseras storlek, 
modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reperationsstandard och ljudisolering. Förmåner 
som är knutna till hyresrätten som hiss, tvättstuga, god fastighetsservice och 
garage/parkeringsplats påverkar också bruksvärdet. Andra faktorer som läge, boendemiljö i 
stort och närhet till kommunikationen påverkar även dem bruksvärdet men i en väldigt liten 
grad. När bruksvärdet är fastställt sker en jämförelseprövning mot en liknande hyresrätt med 
samma bruksvärde för att säkerställa att den ena hyresrätten inte har en högre hyra än den andra.  
 
Allmännyttan var innan den nya lagen 2011 normerande på marknaden vilket betyder att när en 
investering i en hyresrätt hade gjorts, genom nyproduktion, förvärv eller renovering, gjordes 
jämförelseprövningen mot en hyresrätt i allmännyttan. Detta för att säkerställa att privata 
hyresvärdar inte erbjöd en högre hyra. Problemet som skapades då var att allmännyttan och 
privata fastighetsägare hade olika avkastningskrav – allmännyttan skulle inte gå med vinst och 
privata fastighetsägare hade stora avkastningskrav från sina ägare. Efter den nya lagen 2011 
bestämdes det att allmännyttan skulle börja agera affärsmässigt och sikta på en lönsam 
avkastning. Samtidigt skulle en jämförelseprövning göras med hyresrätter på hela marknaden, 
både allmännyttan och privata fastighetsägare. Förhoppningarna är att den snedvridna 
konkurrenskraften på marknaden ska börja suddas ut och privata fastighetsägare ska kunna få 
högre hyror då allmännyttan har höjt sina.  
 
När ett bruksvärde är bestämt och en jämförelseprövning har genomförts ska en 
hyresförhandling göras och den har två parter. Fastighetsägarna som har möjlighet att förhandla 
enskilt eller med sin kollektiva organisation Fastighetsägarna och hyresgästen som oftast tar 
hjälp av sin organisation Hyresgästföreningen. Förhandlingen grundar sig i bruksvärdes och 
jämförelseprövningen men erbjuder även parterna att argumentera för sin sak för att nå en så 
bra överenskommelse som möjligt.  
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Utöver en traditionell bruksvärdesprövning finns det ytterligare ett alternativ som möjliggör en 
högre hyra vid nyproduktion- presumtionshyra. En presumtionshyra betyder att en hyra sätta 
betydligt högre än vid en normal bruksvärdesprövning, men detta enbart under de 15 första 
åren. Efter 15 år måste en bruksvärdesprövning genomföras. 
 
Det finns olika förhandlingsätt som en hyresvärd kan anamma. 50 procent av alla privata 
hyresvärdar förhandlar om hyran genom bruksvärdesprövning. 33 procent sätter en 
presumtionshyra och 17 procent väljer att förhandla om hyran direkt med sina hyresgäster. 
Bruksvärdesprövning och presumtionshyra förutsätter att båda parterna är överens, både 
hyresgästen (hyresgästföreningen) och hyresvärden (Fastighetsägarna). Sker ingen 
överenskommelse blir förhandlingarna strandade och tas vidare till hyresnämnden. Det kostar 
tid och resurser för hyresvärdarna som då väljer att förhandla direkt med hyresgästen utan en 
organisations inblandning. Det finns vissa risker med det. Sätts hyran då oskäligt högt och en 
hyresgäst kräver att hyran ska bruksvärdes prövas går fallet direkt upp till hyresnämnden. 
Förlorar hyresvärden sänkts hyran.  
 
Idag förs dialoger om hur hyresregleringen ska kunna ändras och ett alternativ till den 
traditionella bruksvärdesprövningen är jämnviktshyra, även kallad marknadshyra. 
Jämnviktshyra bygger på att hyressättningen är fri och att hyresvärdar kan erbjuda en hyra till 
den hyresgästen med störst betalningsvilja. Resultatet hade blivit att lägesfaktorn i bruksvärdet 
hade blivit centralt och ökat hyran i centrala, attraktiva stadsdelar. Lönsamheten hade ökat i 
hyresrätter men baksidan hade varit att hyresrätter i oattraktiva, ytterområden hade kanske 
minskat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  



36 
 

 

4. Empiri 
I detta kapitel har insamlad data sammanställts och presenterats i ordning. Data till studien är 
insamlad genom besöksintervju, telefonintervju eller mailintervju. Val av urvalsmetod beskrivs 
i avsnitt 2:5 och intervjufrågorna finnes i bilaga 1. För en mer genomförlig intervjuguide, se 
avsnitt 2:7. Varje intervju nedan börjar med en kort beskrivning om intervjupersonen och 
intervjuobjektet. 

 

 

4.1. Konfidentialitets- och anonymitetskravet 
 

I studien finns det intervjupersoner som vill vara anonyma och då ska obehöriga inte få ta del 
av informationen om vilka de är. Kravet är att de personer som deltar i studien ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet. De uppgifter som lämnas ska inte kunna kopplas till en 
viss individ eller företag (Bryman & Bell, 2011). Som forskare får man inte heller tala om för 
någon vem som har intervjuats (Trost, 1997).  

De personer som vill vara anonyma kommer få ett fiktivt namn i studien, om det är ett kvinnligt 
eller manligt genus i namnet är rent slumpmässigt och kommer inte leda närmre sanningen. 
Personens författning kommer utlämnas och fastighetsbolaget kommer döpas till 
fastighetsbolag 1, fastighetsbolag 2 och så vidare. För att få en ungefärlig uppfattning av hur 
stort företaget är kommer antal förvaltade hyresrätter att kvalificeras in i intervall: 

• 0-250 
• 251-500 
• 501-1000 
• 1001-2000 
• 2001-3000 
• 3001-4000 
• 4001-5000 
• 5001–10000 
• 10001 – 20000 
• 20001 – 25000 
• 25001 – 30000 
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4.2. Sammanställning av intervjuer 

 

Nedan kommer en sammanställning av väsentliga data från intervjuerna redogöras. 
Sammanställningen sker i tre huvudområden, hyresreglering, hyresrättsföreningen och 
investeringsbedömning.  

 

4.2.1. Intervju 1 - Fastighetsbolag 1 (Besöksintervju) 
 

Personen i den här intervjun vill vara anonym och kommer därför benämnas med efternamnet 
Karlsson. Karlsson är VD för ett fastighetsbolag verksamt i Västsverige, företaget förvaltar 
mellan 501-1000 hyresrätter. Gällande investeringar så sker inga i nyproduktion, endast 
genom förvärv. 

 

Hyresreglering 
Karlssons syn på den befintliga hyresregleringen är negativ och hans övertygelse är att 
hyresregleringen i Sverige är unik och det är just därför Sverige har en bostadsbrist. Karlsson 
tycker att hyresregleringen hämmar nyproduktion på hyresrätter vilket har lett till att en 
bostadsbrist finns. Vid frågan om hyresreglering påverkar deras investeringar blev svaret att 
hyresregleringen har en stor påverkan. Karlsson anser att avkastningen på investeringen 
hämmas då det inte finns en naturlig jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Det har en negativ 
inverkan på vidareinvesteringar i fastigheterna då en anpassning eller renovering sällan betalar 
av sig själv. Karlsson tror på en friare hyressättning där det finns en dialog angående att 
hyreshöjningar kan bidra till en bättre hyresreglering. Ett exempel som Karlsson nämner 
handlar om en hyrestagare som vill ha ett nytt kök. Hyrestagaren är beredd på att få en högre 
hyra om den renoveringen ska genomföras. Problemet enligt Karlsson är att när det inte går att 
sätta vilken hyra som helst, kan det leda till att investeringen inte genomförs då det kostar för 
mycket att installera ett kök, något som inte skulle ge en bra avkastning. Karlsson bemärker att 
det är Hyresgästföreningen som säger nej i förhandlingen kring ny hyra som behövs för att 
täcka upp investeringen och i slutändan blir det två som förlorar, hyrestagaren och hyresvärden.  
 
Karlsson anser att det inte lönar sig att ha en attraktiv hyresrätt då efterfrågan så kraftigt 
överstiger utbudet så finns det ingen anledning att investera för att segmentera produkten 
(hyresrätten) till olika målgrupper på samma sätt som en annan produkt. 
 
Karlssons syn angående om läget på en hyreslägenhet har en påverkan anser Karlsson att den 
inte är avgörande. Olika lägen har olika avkastningskrav och på så sätt kan en volyminvesterare 
agera utefter portföljteori, dvs. en lägre avkastning på en plats och en högre avkastning på en 
annan. Gällande om en hyra skulle kunna baseras mer på vilket läge en hyresrätt är placerad på 
tror Karlsson att det kan bli svårt. Ett exempel som tas upp är Stockholm och personer som 
jobbar inom teater/kultur. Om personer som är verksamma inom den branschen ska livnära sig 
på det är Stockholm ett måste att bo i, då stora delar av teater/kultur-Sverige finns där. En hyra 
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som då baseras på läget skulle bli väsentligt mycket högre och kan leda till att det blir svårare 
att få ihop ekonomin menar Karlsson. Den negativa effekten av det skulle bli att det inte går att 
bo i Stockholm och delar av kulturen skulle dö ut.  
 
Hyresgästföreningen 
Karlsson anser att relationen med hyresgästföreningen inte gynnar företaget och dom har en 
negativ påverkan på investeringar. Hyresgästföreningen kan vara omedgörlig vid förhandlingar 
och det kan leda till negativa effekter för både hyresvärd och hyresgäst. Som exemplet ovan vid 
investering av ett kök efter förfrågan från hyrestagare skapar Hyresgästföreningen problem då 
det är dem i slutändan som säger nej, här anser Karlsson som tidigare nämnts att de blir två 
förlorare. En bättre dialog mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden hade kanske kunnat 
givit situationen ett gynnsammare utgång. 

 

Investeringsbedömning 
De investeringsbedömningsmetoder Karlssons företag använder sig av är direktavkastning och 
det anser han är vedertaget i branschen. Sen finns det även olika parametrar som spelar in när 
ett fastighetsobjekt analyseras. På frågan vilket avkastningskrav de siktar på  beror det helt på 
vilka parametrar som spelar in. Utöver hyrans nivå och tidigare nämnda metoder finns det även 
andra faktorer som spelar in t.ex. drift, teknisk skuld, hyresgästsammansättning, vakansgrad 
och strategiska förvärv. 

 

4.2.2. Intervju 2 - Fastighetsbolag 2 (Mailintervju)  
 

Då personen i den här intervjun vill vara anonym kommer personen benämnas med efternamnet 
Mohammed. Mohammed är regionchef för ett fastighetsbolag verksamt i Västsverige och 
företaget förvaltar mellan 20 001-30 000 hyresrätter. Gällande investeringar sker dem i både 
nyproduktion och förvärv.  

Hyresreglering 
Mohammed tycker att hyresregleringen förhindrar hyresrättens utveckling och att en 
marknadshyra (jämnviktshyra) hade varit att föredra. En marknadshyra skulle göra det lättare 
för företaget att enklare få ihop kalkylen vid t.ex. nyproduktion. Det som hjälper Mohammeds 
företag är att de kan ta ut en presumtionshyra vid nyproduktion. Tack vare presumtionshyra  är 
det lättare att få ihop kalkylen. De förhandlingar som har genomförts med hyresgästföreningen 
angående presumtionshyror har hamnat på de nivåer som Mohammeds företag har förväntat 
sig.  

Vid frågan om läget på hyresrätten ska ha en betydelse anser Mohammed att läget skall spela 
en roll och det skulle visa sig om marknadsanpassade hyror fanns i större utsträckning. Ett 
problem vid nyproduktion är produktionskostnaden och med mer marknadsanpassade hyror 
skulle produktionskostnaden enligt Mohammed inte bli ett problem då de skulle leda till en 
större hyresintäkt. Dock anser han att gå mot marknadshyra fullt ut är en utopi.  

Hyresgästföreningen 
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Vid förhandlingar angående presumtionshyror som Mohammed har varit delaktig i har de fått 
den hyra de velat ha.  

Investeringsbedömning 
Investeringsmetoder som Mohammeds företag använder är NPV och de använder en 
kalkylränta på 7 procent. Han anser att den ger en rättvis inblick i hur lönsam investeringen 
kommer vara. Vid lite snabbare bedömning av en hyresrätt vid en investering kollar han på 
driftnetto och direktavkastning.  

 

4.2.3. Intervju 3 - Fastighetsbolag 3 (Besöksintervju)  
 
Då personen i den här intervjun vill vara anonym kommer personen benämnas med efternamnet 
Svensson. Svensson är VD för ett fastighetsbolag verksamt i Västsverige och företaget förvaltar 
mellan 251-500 hyresrätter. Gällande investeringar så sker inga i nyproduktion, endast genom 
förvärv.  
 
Hyresreglering 
Svenssons syn på hyresregleringen är negativ då en fast, nästan låst hyra påverkar 
nyinvesteringar i hyresrätten (renoveringar). Det väldigt problematiskt att investera i förvärv då 
priset på fastigheten inte går att få lönsamma då hyrorna är för låga och priset på bostäder är 
för höga. Svensson tycker att det ska bli en mer differentiering på bostadsmarknaden, han anser 
att det ska vara dyrare att bo i områden som är mer attraktiva. Svensson tycker att det ska vara 
ett alternativ att ha en lägre hyra i ett område som inte är lika attraktivt och istället ha en högre 
hyra i ett område som är attraktivt.  
 
Gällande nyproduktion är det inget Svenssons företag gör då kalkylerna inte går att få ihop. 
Han anser att det är enklare och billigare att köpa befintliga lägenheter, någon som Svensson 
gjorde för några år sedan.  Idag gör han inte många nyförvärv då priserna på hyresrätterna är 
för höga men hyrorna låga på grund av regleringen.  
 
Hyresgästföreningen 
Gällande frågan om hur deras relation är med hyresgästföreningen anser han att 
hyresgästföreningen har för stor makt i hyresförhandlingarna. Vill en hyrestagare ha ett nytt 
badrum eller att badrummet behöver renoveras och hyrestagaren går med på en hyreshöjning 
kan hyresgästföreningen säga nej och det resulterar i slutändan med två förlorare. I Svenssons 
fall har han valt att förhandlat med sina hyrestagare personligen och sagt upp 
förhandlingsförordningen (förhandling med hyresgästföreningen). För att kunna säga upp den 
krävs det att 50 procent av hyrestagarna i en fastighet skriver under. Det betyder att 
hyresgästföreningen inte är med och påverkar hyrorna i en fastighet. I vissa fastigheter som han 
har kvar i förhandlingsförordningen, förhandlar ett ombud från Fastighetsägarna med 
Hyresgästföreningen. Fördelen med detta anser Svensson är att han får möjligheten att se hur 
mycket Hyresgästföreningen höjer hyran på de fastigheter som är kvar i 
förhandlingsförordningen och kan sedan göra samma ökning i de andra fastigheterna. Risken 
är att om någon hyrestagare anser att hyran är oskäligt hög kan han kräva att få hyran prövad 
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genom en bruksvärdesprövning. Accepteras prövningen finns risken att hyran sänks och då blir 
avkastningen sämre i företaget. Det är dock en risk Svensson är villig att ta.  
 
Investeringsbedömning 
Svensson är glada att fylla en funktion i samhället men måste också bry sig om avkastningen 
som företaget behöver. Företagets investeringar finansieras av banklån och liten del av eget 
kapital. För att bedöma om ett förvärv ska genomföras används metoden direktavkastning som 
en första referens. Om direktavkastningen inte visar det Svensson vill att den ska visa (positivt 
utfall) går han in i kalkylerna och kollar poster var för sig för att se om något kan ändras. Det 
Svensson kollar på då är intäkten (hyran) och kostnaden (renoveringar, underhållskostnaden). 
Då hyresregleringen gör att intäkten inte kan ändras blir han tvungen att förändra på 
kostnadssidan – vilken oftast blir renoveringsposten. I slutändan brukar diskussionen föras hur 
mycket renoveringar en hyresrätt kommer kräva i framtiden. Det som betyder mest och slår 
igenom hela kalkylen är hyresintäkter.  
 
Vid förvärv av en fastighet siktar Svensson på att få en avkastning på 7-8% men renovering av 
fastigheter har en lägre avkastning. Svensson var noga med att det är olika avkastningskrav 
beroende på vad investeringen omfattar. Beroende på hur stor renoveringen är avgörs 
avkastningen. Ska ett badrum renoveras krävs en viss avkastning men om t.ex. en hyresrätt ska 
målas om krävs ingen avkastning.  
 
 

4.2.4. Intervju 4 - Derome förvaltning, Joakim Nilsson (Mailintervju) 
 

Joakim Nilsson är kundchef för Derome förvaltning som är verksamt i Västsverige i städerna 
Varberg, Kungsbacka och Halmstad, företaget förvaltar mellan 1001-1500 hyresrätter. 
Gällande investeringar sker dessa genom både nyproduktion och förvärv. 

 

Hyresregleringen 
Nilsson anser att hyresregleringen har gjort att det finns en snedvridning på hyresmarknaden. 
Förr var upplägget att privata fastighetsägare fick lika stora årliga hyreshöjningar som det 
allmännyttiga bolaget fick. Nilsson tar upp som exempel Varbergs Bostad, det var och är ett 
välskött bolag varpå de inte hade något behov av att höja hyrorna i samma utsträckning som 
mindre bemedlade allmännyttiga bolag. Detta har exempelvis medfört att det är dyrare att bo i 
Falkenberg (som då inte hade ett så framgångsrikt allmännyttigt bolag) än i Varberg. Rimligtvis 
tycker Nilsson att det (marknadsmässigt) borde vara tvärtom, vilket är fallet på villor och 
bostadsrätter. Hade hyresnivån varit högre så hade möjligheterna ökat för seriösa 
fastighetsbolag att öka sitt producerande. Nilsson tycker även att den låga hyresnivån ger 
inlåsningseffekter då exempelvis ensamstående pensionärer har möjlighet att bo i väldigt stora 
lägenheter som bättre skulle passa en tvåbarnsfamilj. Den låga hyresnivån gör att det även svårt 
att hitta lönsamhet i investeringar anser Nilsson. För att säkerställa en investering har Nilsson 
använt sig av presumtionshyra. 
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Hyresgästföreningen 
Nilsson känner att det är ett bra samarbetsklimat men att det finns en viss motstridighet i och 
med parternas olika uppdrag. Nilsson berättar att Derome förvaltning har en hög 
förvaltningskvalitet och en bra organisation. I vissa fall känner Nilsson att det inte slår igenom 
fullt ut i hyresförhandlingarna. Derome förvaltning blir jämförd med den stora massan av 
hyresvärdar som i Nilssons tycke inte kommer upp i deras nivå alla gånger. Där finns det saker 
att ta itu med från Hyresgästföreningens sida och det är även Derome förvaltnings ansvar att 
poängtera och synliggöra de saker som är till gagn för Derome förvaltnings kunder.   
 
Investeringsbedömning 
Nilsson nämner att moderbolaget Derome är ett familjeägt företag som har en extremt lång 
investeringshorisont, allt underhållsarbete och även nyproduktion sker med ett långsiktigt 
perspektiv. Det ska gynna de orter som de är verksamma i. För att interagera med kunder har 
de bland annat en medlemstidning, områdesträffar och diverse enkäter. 
 
Företaget tittar på direktavkastningen när en investering ska göras. Kalkylräntan kan variera 
beroende på läget, men på hyresrätter som de själva bygger vill Derome ha kring 5 procent. Vid 
förvärv tittar även Derome på faktorer som underhållsbehovet. 
 
 
 

4.2.5. Intervju 5 – Fastighetsbolag 4 (mailintervju)  
 

Då personen i den här intervjun vill vara anonym kommer personen benämnas med efternamn 
Martinsson. Martinsson är VD för ett fastighetsbolag verksamt i Västsverige, företaget 
förvaltar mellan 0-200 hyresrätter. Gällande investering görs dem i både nyproduktion och 
förvärv. 

Hyresreglering 
Martinsson anser att hyresregleringen ger en felaktig hyresnivå på lite äldre fastighet och att 
inte läget tas hänsyn till. Martinsson anser dock inte att hyresregleringen påverkar företagets 
investeringar då hyran i nyproduktion är nära marknadshyra genom att använda sig av 
presumtionshyra som används i företaget och förbättrar lönsamheten. För att bidra till samhället 
så försöker de hitta koncept som bidrar, t.ex. integration. Martinsson anser att hyran på 
nyproduktion är okej men att hyran på äldre fastigheter är för låg. Läget och hur välskött en 
fastighet är borde påverka hyran anser Martinsson.  
 
Investeringsbedömning 
När ett objekt bedöms så är det utifrån direktavkastningen där posten driftsnettot analyseras 
flitigt. Driftnettots resultat varierar utifrån läge, ränteläge och innehåll i hyresrätten. Företaget 
vill ha en avkastning på ca 10 procent av eget kapital vid nyproduktion Andra faktorer som 
bedöms är läget på ett objekt och även hur området där objektet finns bedöms att utvecklas i 
framtiden. 
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Hyresgästföreningen 
Martinsson anser att relationen med hyresgästföreningen i stort sett är bra. Martinssons 
fastighetsbolag är nöjda med hyran de fått i nyproduktion men att hyran på äldre fastigheter 
centralt har för låg hyra och är svåra att förhandla upp.  

 

4.2.6. Intervju 6 – Aranäs fastigheter, Anders Woodall (besöksintervju) 
 

Anders Woodall är förvaltningschef för Aranäs fastigheter som är verksamt i Västsverige i 
staden Kungsbacka, företaget förvaltar mellan 2000-3000 hyresrätter. Gällande investeringar 
sker dessa nästan enbart genom nyproduktion. Förvärv sker väldigt sällan och då oftast som 
en strategisk investering för att få tillgång till mark. 

 

Hyresreglering 
Woodall har en negativ syn på hyresregleringen. Han anser det är fel att behandla 
hyresmarknaden på ett annat sätt än en annan marknad. Hyresmarknaden ges inte samma 
förutsättningar som andra marknader och det har att göra med den långa historiken med 
hyresförhandlingar. Woodall menar att hyresmarknaden borde släppas lös till en grad och gå 
lite mot jämnviktshyra och fri hyressättning. Ett exempel som han lyfter är ett ur det metaforiska 
slaget där han jämför bilmarknaden med den reglerade hyresmarknaden. Woodall menar på att 
Volvo har, precis som hyresrätter, kostnader som produktionskostnad, 
administrationskostnader och lönekostnader etc. När en bil ska säljas har även säljarna ett visst 
avkastningskrav. När Volvo tillverkar bilar går det inte att tillverka just enbart en modell, det 
måste finnas dyrare modeller med högre kvalité sen måste det finnas billigare modeller med 
lägre kvalité, allt för att matcha efterfrågan på marknaden med konsumenter med olika 
betalningsviljor. Priset på respektive modell sätts dels genom att ta hänsyn till kostnaderna och 
avkastningen men även också vilken syn marknaden har på bilarna. De exklusiva bilarna är mer 
attraktiva och kostar då mer att köpa, och desto fler som vill köpa bilen desto dyrare blir den, 
d.v.s. modellen följer marknadspris. Woodall säger att hyresrättsmarknaden plockas ut från alla 
andra marknader och regleras och det anser han är underligt. Det är som att någon annan skulle 
bestämma hur mycket Volvo får sälja sina bilar för, utan att egentligen ha en aning om hur stora 
produktionskostnaderna, administrationskostnader etc  är.  

Då Aranäs nästan enbart producerar är fråga om presumtionshyra aktuell. Woodall förklarar att 
presumtionshyra inte är något de använder sig av. Anledningen är att Aranäs inte får igenom 
presumtionshyran hos Hyresgästföreningen. Aranäs har alltid som mål att få presumtionshyra 
för det är något som behövs för att få upp hyresnivån, och på så sätt få en lönsam investering. 
Då Aranäs har krav från sina ägare att leverera en viss avkastning har de valt att gå ut ur 
bruksvärdessystemet och förhandla hyrorna själva med alla hyresgäster. Woodall menar att det 
är en åtgärd som krävs för att en nyproduktion ska bli lönsam och uppfylla ägarnas 
avkastningskrav. Han är väldigt tydlig med att poängtera att inga okskäligt höga hyror sätts, 
men då Hyresrättsföreningen har så otroligt stor makt och är helt omöjliga att förhandla med är 
detta en väg som är nödvändig. Hyrorna som har förhandlats fram ligger endast lite över 



43 
 

bruksvärdet vilket Woodall menar säkerställer att om någon hyresgäst vill göra en 
bruksvärdesprövning kommer Aranäs att vinna i hyresnämnden då hyran anses skälig.  

Byggkostnaden vid hyresrätter är ett stort problem idag anser Woodall då glappet mellan 
intäkter och kostnader blir mindre. Aranäs har ett viktigt samhällsansvar då de är det största 
privata fastighetsbolaget i Kungsbacka. Då glappet blir mindre och mindre mellan intäkter och 
kostnader har de valt att producera bostadsrätter för att kunna finansiera hyresrätterna. Aranäs 
har turen enligt Woodall att äga större delar av marken när de bygger vilket gör att Aranäs kan 
bygga upp bostadsrätter, för att få in snabba pengar, för att sedan finansiera hyresrätterna på en 
mark som de redan äger. Där slipper de en stor kostnad då marken ligger på en oreglerad 
marknad som idag är övervärderad. Ett annat problem som Woodall tar upp är 
planeringsprocessen när de ska bygga nya bostäder. Det kan bli en långdragen process som tar 
väldigt många år och det försvårar byggandet anser han.  

Woodall tycker att någon typ av kvalitéshyra vore att föredra, med det menar han att ta vara 
och bedöma hur mycket en kvalité är värd. En kvalité kan vara läget på en fastighet och om då 
läget värderas högt kan en högre hyra erhållas.  

Vid frågan om hur hyresregleringen kommer se ut i framtiden svarar Woodall att han inte tror 
att regleringen kommer avta på något vis. Han tror dock att byggkostnaderna minskar och att 
reglerna blir förmånligare vilket kommer skapa förutsättningar att få igång fler nyproduktioner 
av hyresrätter. 

 

Hyresgästföreningen 
Vid frågan om relationen med Hyresrättsföreningen svarar Woodall att den är god tack vare att 
Aranäs inte arbetar med Hyresgästföreningen så mycket. Han tar dock upp ett exempel på att 
Aranäs försökte få till en presumtionshyra vid en nyproduktion, vilket de inte fick till i 
förhandlingarna. En tid senare fick kommunens fastighetsbolag till en presumtionshyra på 
samma kvarter. Woodall säger att Hyresgästföreningens anställda saknar kunskap om ämnet 
och ibland är de partiska. Han förklarar att hyresgästföreningens anställda är förtroendevalda 
som ibland saknar kunskap. De som är förtroendevalda ser endast siffror i kalkylerna och agerar 
endast efter det som står i kalkylen och missar då helhetsbilden. 

 

Investeringsbedömning 
Woodall säger att i grund och botten använder de sig av NPV-metoden men med ett mer 
avancerat datorprogram där de för in siffror och får ut flöden och nyckeltal. Programmet heter 
BEBO och de prisar han högt. Aranäs kollar mycket på kassaflöden och vid en 
kassaflödesanalys koller de aldrig längre än 30 år. Woodall förklarar att de alltid siktar på ett 
avkastningskrav på 5-6 procent. Andra nyckeltal som de analyserar mycket är 
byggnadskostnaderna och markkostnaderna, där han återigen förklarar hur bra Aranäs har det 
med all den marken företaget äger. Det är en viktig del i kalkylen att ha egen ägd mark.  

 

 



44 
 

4.2.7. Intervju 7 – Henrik Ivarsson Akelius (Mailintervju) 
 

Henrik Ivarsson är asset Manager (Ortchef/ekonomisk förvaltare) för Akelius i Halmstad. 
Akelius förvaltar mellan 1001-2000 hyresrätter i Halmstad och hela Akelius förvaltar mellan 
25 001 – 30 000 hyresrätter i hela Sverige.  Gällande investeringar sker dessa i både 
nyproduktion och förvärv.  

 

Hyresregleringen 
Ivarsson anser att hyresregleringen är negativ och gör att det är svårt att räkna hem nyproduktion 
tack vare dagens hyressättning. Idag anser Ivarsson att det är mer lönsamt att investera i 
befintliga byggnader genom förvärv och rusta upp dem. Dock är de fortfarande svårt att hitta 
rätt fastigheter med rätt pris som han anser är lönsam och har att värdet som speglar priset på 
fastigheten. Anledningen till att de är så är att vid en budgivning konkurrerar dem med andra 
fastighetsägare och ofta uppstår då en budgivning. 

Ivarsson menar på att vi i Sverige borde gå mot en mer marknadsmässig hyressättning, detta 
för att få igång flyttkedjor. Med flyttkedjor menar han att med en marknadsmässig hyressättning 
blir attraktiva områden dyrare att bo i och lockar rätt personer med tillräckligt stark ekonomi, 
samtidigt som hushåll med lägre betalningsvilja måste flytta. 

Vid frågan om presumtionshyra förklarar Ivarsson att de har använt sig av dem i vissa fall. Allt 
hänger på om förhandlingen går till en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Fördelen 
med presumtionshyra anser Ivarsson är att de då får en hyra som mer liknar en marknadsmässig 
hyra.  

Vid frågan om han anser att lägesfaktorn borde tas mer i anspråk svarar han att det är ett svårt 
ställningstagande. Läget är en viktig faktor men med dagens låga räntor är det svårt med för 
höga hyror i jämförelse med att köpa en bostadsrätt med värdestegring. 

 
Investeringsbedömning 
Metoder som Ivarsson använder sig av är NPV. Det är den metoden som enligt honom ger bäst 
svar om investeringen går att räkna hem över hela investeringslängden. Utöver NPV kollar de 
mycket på direktavkastningen. Avkastningskravet som de helst vill ha är 7 procent. Ivarsson 
poängterar att de har olika avkastningskrav på de flesta fastigheter. Utöver denna metod och 
nyckeltal kollar de på att de måste få hyresrätten uthyrd. För hög hyra, fel läge och fel utrustning 
gör att risken för vakanser är större vilket de vill undvika. Andra parametrar de kollar på är en 
fastighets energiförbrukning. Är energiförbrukningen låg blir kostnaderna lägre vilket ger en 
bättre direktavkastning. 

 
Hyresgästföreningen 
Vid frågan om hur deras relation med hyresgästföreningen är svarar Ivarsson att den är relativt 
god men att de sällan är nöjda. Ivarsson skulle gärna se att fler presumtionshyror gick igenom. 
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4.2.8. Intervju med Hyresgästföreningen (Telefonintervju) 
 

Mariell Juhlin är chefsekonom på boendeenheten och Margareta Björkvald är 
fastighetsekonom på Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen har över en halv miljon 
medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. 

 
Hyresgästföreningens åsikter och tankar 
Det positiva med hyresregleringen enligt Juhlin och Björkvald är att parterna på 
bostadsmarknaden förhandlar kollektiv och som skapar en trygghet för konsumenten. Det 
viktigaste är att det finns ett skydd för konsumenten mot för höga hyror och att någon ser till 
konsumentens bästa anser Juhlin och Björkvald. 

Juhlin och Björkvald tror inte hyresregleringen är anledningen till att det finns en bostadsbrist 
i Sverige idag.  Ett exempel som nämns är att det finns en dålig konkurrens på  byggmarknaden, 
och att det är svårt att slå sig som ny aktör på marknaden. Med dålig konkurrens ökar 
byggkostnaderna och det leder till att lönsamheten sänks då produktionskostnaderna blir högre.  
De säger även att konkurrensen på  kommunal nivå är dålig och bidrar till att det byggs för lite 
hyresrätter. Det finns såklart fler bakomliggande faktorer som spelar in när det kommer till 
bostadsbristen. Juhlin och Björkvald säger att en ökad prisstigning på marker gör att det inte 
byggs fler hyresrätter. Kommuner vill vinstmaximera sina marker och då blir bostadsrätter mer 
aktuella.  

Även om lönsamheten för hyresrätter idag är begränsad har det inte alltid varit på det viset. De 
anser även att kommunerna inte tar sitt ansvar och därför skapas det inte förutsättningar eller 
ett bra investeringsklimat för nybyggnation. De som byggde hyresrätter för 20 års sen ”skrattar 
hela vägen till banken” citeras Juhlin och Björkvald. När det fanns statliga subventioner 
byggdes det som aldrig förr och det kan behövas igen. De säger också i och med att vi har gått 
från statligt finansierad och mer marknads-orienterad, privatfinansierad bostadsmarknad har 
nyproduktionsnivåerna sjunkit. Juhlin och Björkvald tycker att detta är ett tydligt tecken på att 
det är marknadsmisslyckanden på bostadsmarknaden.  

Det största problemet enligt dem är att det inte finns bostäder som kan omsättas till en 
marknadsdriven efterfrågan d.v.s. de hushåll som behöver bostäder inte har råd att köpa/hyra 
till det som marknaden erbjuder. De marknadsmisslyckanden som existerar på 
bostadsmarknaden enligt dem tyder på att markanden har dåliga utsikter att reglera sig enbart 
genom marknadsmekanismer. Bostadsmarknaden klarar inte av ensam att bygga för låg- och 
medelinkomsttagare, här måste staten och kommunera gemensamt tänka långsiktigt för att 
skapa lönsamhet för fastighetsbolag. 

Problemet på dagens bostadsmarknad är främst ett utbudsproblem, för att åtgärda detta finns 
inget annat sätt än att utbudet ökas. Även om efterfrågan skulle subventioneras (vilket skulle 
vara kostsamt men även skapa en bättre lönsamhet) finns det ingen garanti att utbudet skulle 
öka enligt Juhlin och Björkvald. Det finns flera faktorer som inte vill att utbud ska möta 
efterfrågan och anledningen till det är flera. En hög hyra eller en fri prissättning (jämviktshyra) 
skulle inte leda till ett tillräckligt stort utbud och det indikerar ett marknadsmisslyckande.  
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Vid frågan om att så få använder sig av presumtionshyra blir svaret att vissa hyror ligger inom 
bruksvärdet enligt Juhlin och Björkvald. En del presumtionshyror ligger redan inom 
bruksvärdet och då behöver det inte förhandlas om någon presumtionshyra. En anledning är att 
produktionskostnaden är lägre på vissa orter och behöver därför inte en presumtionshyra. 

En drastisk förändring av hyressättningen kommer inte ske men Juhlin och Björkvald säger att 
det sker små förändringar hela tiden och det kommer fortsätta.  
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5. Analys 
Tidigare forskning i den här studien bygger på hur hyresregleringen är uppbyggd. Där 
redogörs det traditionella bruksvärdessystemet som är grunden för hyresregleringen samt 
alternativa modeller och tidigare forskning kring ämnet. Empirin i studien visar hur privata 
fastighetsbolag tycker, tänker och agerar för att försöka få sin investering lönsam med den 
rådande hyresregleringen.  I analysen nedan kommer vi redogöra resultatet av empirin och 
koppla ihop och analysera den med tidigare forskning. 
 

 

5.1. Hyresregleringens effekter 
 

Rent generellt anser intervjupersonerna att hyresregleringen hämmar investeringar i 
hyresrätter då den begränsar hyressättningen. Karlsson (Personlig kommunikation 04/14-16) 
anser att regleringen är negativ och den största bidragande faktorn till att det är bostadsbrist. 
Han får medhåll av Mohammed (Personlig kommunikation 15/4-16) som även han anser att 
hyresregleringen är en stor bidragande faktor till att hyresrätter inte produceras och att 
hyresregleringen förhindrar hyresrätters utveckling.  
 
Martinsson (Personlig kommunikation 20/4-16) anser att hyresregleringen ger en felaktig 
hyresnivå på lite äldre fastighet och han säger även att hyresnivån blir felaktig då lägesfaktorn 
inte tas hänsyn till i hyressättningen. Nilsson (Personlig kommunikation 18/4-16) på Derome 
anser att hyresregleringen har gjort att det finns en snedvridning på hyresmarknaden då 
hyresnivåerna beror på hur bra allmännyttiga fastighetsbolag kommunen har. Förr var 
upplägget att privata fastighetsägare fick lika stora årliga hyreshöjningar som det allmännyttiga 
bolaget fick. Då olika allmännyttiga bostadsbolag var olika duktiga på sin dagliga verksamhet 
har hyreshöjningen sett olika ut i olika kommuner. Han nämner exemplet Varbergs bostad som 
var och är ett välskött bolag. Tack vare Varbergs bostad goda arbete har behovet av kraftiga 
hyresökningar inte varit nödvändigt vilket har resulterat i att nivån på hyresrätter i Varberg inte 
är så höga. Ser man däremot till hyresmarknaden i Falkenberg, där allmännyttiga bostadsbolag 
inte varit och är lika välskött, har det funnits ständiga behov av hyresökningar vilket har 
resulterat i att hyresnivåerna i Falkenberg är högre än i Varberg. Nilsson säger att det rimligtvis 
borde vara tvärtom. 
 
Woodall (Personlig kommunikation 26/4 -16) har även han en negativ syn till hyresregleringen 
och anser att hyresmarknaden inte ges samma förutsättningar som andra marknader i Sverige. 
Han tycker inte att en marknad ska plockas ut och regleras. Woodall får medhåll av Svensson 
(Personlig kommunikation 18/4-16) som menar att det är hyresregleringen som är det stora 
problemet då den fastställer, nästan låser hyran vilket påverkar både renoveringar och förvärv 
då det inte går att räkna hem investeringen med det avkastningskravet som behövs. Ett problem 
som uppstår med en hyresreglering är att det reglerar intäkten för privata fastighetsbolag vilket 
resulterar i att de blir oflexibla vid förändring på kostnadssidan. Produktionskostnaden vid 
investering har ökat markant dem senaste åren (SVT, 2016). Även mark till bostadsbyggandet 
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blir dyrare då den befinner sig på den oreglerade marknaden (Lind et al, 2015). Woodall på 
Aranäs fastighetsbolag håller med om att produktionskostnaderna har ökat kraftigt dem senaste 
åren vilket ställer högre krav på investeringen. Nu har dem turen att redan äga stora delar mark 
vilket underlättar vid byggandet av nya bostäder. Juhlin och Björkvald (Personlig 
kommunikation 13/5-16) på Hyresgästföreningen påstår att kommunerna vill vinstmaximera 
sina marker, vilket leder till höga priser på marken som Aranäs slipper. 
 
Det finns flera faktorer som påverkar en investering i en hyresrätt och det är svårt att bedöma 
hur stor effekt hyresregleringen har för en investering. I en rapport av Lind et al (2015) bedömer 
de att hyresregleringen enbart har spelat en mindre roll vid problematiken kring investeringar 
av hyresrätter. Lind et al (2015) anser att det är den långa planeringsprocessen som orsakar den 
största problematiken. Woodall håller med om att den långa processtiden för att få tillstånd att 
bygga är en anledning till att investeringar i hyresrätter inte görs i den utsträckning som behövs. 
Att processtiden påverkar är han tydlig med, men han poängterar att det är hyresregleringen 
som har den största effekten vid beslut kring investeringen. Ivarsson (Personlig kommunikation 
3/5-16) anser att hyresregleringen tillsammans med den höga produktionskostnaden gör det mer 
lönsamt att förvärva och renovera befintliga hyresrätter än att producera nya 
hyresrätter.  Förvärv har hans företag arbetat med under en längre tid men då bostäderna börjar 
bli väldigt dyra pga. att fastigheterna som de vill hyra ut är på den oreglerade marknaden vid 
förvärv och ska hyras ut på den reglerade marknaden. Ivarsson säger att det är svårt att få ihop 
kalkylerna på dagens marknad då fastighetsbolag konkurrerar mot varandra på en oreglerad 
marknad för att sedan hyra ut och hitta lönsamhet på en reglerad marknad. Hyresregleringen 
måste släppas lös för att få igång investeringar och öka antalet hyresrätter för att kunna 
hyressätta dessa efter andra premisser än vad som är möjligt idag. Svensson säger även han att 
förvärva bostäder istället för att bygga och producera helt nya är att föredra. Dock anser han att 
priserna är för höga för att nyförvärv ska vara möjligt.  
 
Det traditionella bruksvärdesystemet som har sin grund i bruksvärde, jämförelseprövning och 
allmännyttans roll (Hyresgästföreningen, 2013), tillsammans med dem hårda byggreglerna och 
produktionskostnaderna (SVT, 2016) fungerar inte för det leder till att fastighetsbolag inte kan 
segmentera sina hyresrätter. Bernow (2002) skriver om att moderna fastighetsbolag idag har 
bostäder med olika ålder, storlek och utrustningsstandard, som är en produktdifferentiering i 
sig. Karlsson (Personlig kommunikation 13/4-16) menar på att produktdifferentiering inte kan 
utnyttjas vid hyressättning av hyresrätter då hyresregleringen inte tar hänsyn till vissa aspekter 
i differentiering. Bernow (2002) tar även upp att hyressättning som inte tar hänsyn till 
produktdifferentieringen eller en varierande boendekvalité kommer leda till en bostadsmarknad 
som inte är i jämvikt. Problemet blir att nyproducerade hyresrätter har en liknande hyra som en 
äldre hyresrätt och då skapas det ett efterfrågeöverskott på den nybyggda. Ett 
efterfrågeöverskott gör att andra delar av marknaden kommer få en bristande efterfrågan, 
hyresrätter med en sämre standard, sämre läge och andra faktorer spelar en roll. Den bristande 
efterfrågan kanske inte ses lika tydligt just nu då det råder en bostadsbrist i städer. Svensson 
(Personlig kommunikation 18/4-16) anser att bostadsmarknaden ska bli mer differentierad och 
att det ska vara dyrare, d.v.s. högre hyror i mer attraktiva områden. Svensson tycker att det ska 
kunna vara ett alternativ att ha en lägre hyra i ett område som inte är lika attraktivt men istället 



49 
 

ha en högre hyra i ett område som är attraktivt, något som Bernow (2002) och flera respondenter 
tidigare har poängterat.  
 
Tidigare forskning har visat hur hyresregleringen är uppbyggd och vilka faktorer som påverkar 
hyresnivån i orter. Samtliga intervjupersoner i den här studien är överens att hyresregleringen 
har en effekt på investeringar av hyresrätter i olika grader. Lägesfaktorn som enligt 
Wilhelmsson et al (2010) inte har en stor påverkan på bruksvärdet idag bekräftas av samtliga 
intervjupersoner. Karlsson (Personlig kommunikation 13/4-16) anser dock att det är svårt att få 
ett genomslag från lägesfaktorn i hyran. Mohammed (Personlig kommunikation 15/4-16) anser 
även han att lägesfaktorn borde spela större roll än vad den gör, detta för att få högre hyror. 
Martinsson (Personlig kommunikation 20/4-16) 
anser att hyresregleringen ger en felaktig hyresnivå på lite äldre fastighet och att inte läget tas 
hänsyn till. I rapporten gjord av Lind (2003) tar han upp att höginkomsttagare har en högre 
betalningsvilja till att köpa en bostadsrätt än att skaffa en hyresrätt med samma kvalité. Något 
som Bernow (2002) stärker i sin rapport om betalningsvilja hos konsumenter, där han menar 
att konsumenter har en högre betalningsvilja för innerstadskvalitéer. När inte lägesfaktorn slår 
igenom eller att marknaden är segmenterad kommer inte läget på lägenheten spela roll för 
hyresvärden då det är samma hyra som om den skulle ligga utanför centrum (Wilhelmsson et 
alt, 2010). Som det är nu så får läget inte något genomslag i hyran och det anser samtliga 
intervjupersoner är ett problem och gör det svårare att få ihop kalkylen inför en eventuell 
investering. Även om läget slår igenom i kalkylen eller i hyran så anser Karlsson (Personlig 
kommunikation 04/14-16) att en hyra inte helt kan baseras på dess läge. I storstäder som 
Stockholm skulle bostäder som ligger centralt ha en hög hyra och där krockar det med personer 
som av olika anledningar måste bo centralt. Har en person ett yrke, eller annan anledning som 
gör att pendling in till centrum inte är möjligt skapas enligt Karlsson stora problem om inte 
personen kan ha en hög hyra. Om inte lägesfaktorn tillåts få fullt genomslag i bruksvärdeshyran 
kommer inte hyresnivån att öka till rimliga nivåer. Hade hyrestagarens preferenser angående 
lägesfaktorn fått större genomslag i hyran som den idag påverkar priserna på bostadsrätter hade 
en högre hyra kunna erhållits och bättre lönsamhet för fastighetsägarna hade skett (Boverket, 
2014). 
 
De intervjupersoner som har arbetat med presumtionshyror anser att en ökad hyra blir ett 
incitament till att producera hyresrätter. Möjligheten finns att använda presumtionshyra, men 
få gör det. Enlig Boverket (2014) använder bara 33 procent presumtionshyra jämfört med 50 
procent som fortfarande följer bruksvärdesprincipen. Woodall (Personlig kommunikation 26/4 
-16) berättade att Aranäs inte fick igenom sin presumtionshyra på en nybyggnation men att 
kommunen senare fick det i samma område. Något som kan vara en anledning till att endast 33 
procent av fastighetsbolagen använder sig av presumtionshyra är enligt Juhlin och Björkvald 
(Personlig kommunikation 13/5-16) att vissa inte är behöriga till att få presumtionshyra eller 
att de behöver det, anledningen enligt Juhlin och Björkvald är att vissa hyror ligger inom 
bruksvärdet. De hyror som ligger inom bruksvärdet behöver inte förhandla en presumtionshyra. 
Woodall på Aranäs får ta till andra metoder för att säkerställa och finansiera nyproduktion av 
hyresrätter - de producerar bostadsrätter för att kunna finansiera hyresrätter. Ivarsson (Personlig 
kommunikation 3/5-16) är även han en av dem som ibland inte kommer överens med 
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Hyresgästföreningen vid förhandlingar av presumtionshyra. De gånger han får till en 
överenskommelse har det givit en starkare lönsamhet då hyran har kunnat frångå regleringen 
och blivit högre än vad den hade varit utan presumtionshyra.  
 
De andra intervjupersonerna som arbetat med presumtionshyra har nästan alltid vara nöjda över 
hyran de har kommit överens om med Hyresgästföreningen. En ökad intäktssida gör det lättare 
att få ihop kalkylerna för företaget och då blir de mer lönsamt att producera hyresrätter anser 
Nilsson (Personlig kommunikation 18/4-16). Han anser att investeringen säkerställs genom att 
använda sig av en presumtionshyra. Martinsson (Personlig kommunikation 20/4-16) använder 
sig även han av presumtionshyra och menar att det förbättrar lönsamheten då en högre hyra kan 
tas. Genom presumtionshyra hamnar hyran på nyproduktion nära jämnviktshyra vilket då gör 
att hyresregleringen inte påverkar investeringen (ibid).  
 
Utöver de 50 procent som ger en hyressättning genom bruksvärdsystemet och de 33 procent 
som använder sig av presumtionshyra så finns det 17 procent som helt på eget bevåg 
hyresförhandlar individuellt med varje hyrestagare (Boverket, 2014). Detta för att säkerställa 
att de får en hyra som är högre än den traditionella bruksvärdeshyran. Svensson (Personlig 
kommunikation 18/4-16) anser att det arbetssättet ger en bättre förutsättning att säkerställa den 
avkastningen som han vill ha. Han förhandlar med hyrestagaren enskilt vilket ställer höga krav 
på samarbete och relationen med hyrestagaren. Risken med detta är att om hyrestagaren anser 
att hyran är oskälig kan den krävas att bruksvärdesprövas och om hyrestagaren får medhåll av 
hyresnämnden sänks hyran. Även Woodall på Aranäs har valt att hyresförhandla utanför 
bruksvärdessystemet och resulterar även här att en högre hyra säkerställs. Hade Aranäs fått den 
presumtionshyra som krävts hade detta tillvägagångssätt inte vart nödvändigt anser Woodall 
(Personlig kommunikation 26/4 -16). 
 
Ivarsson (Personlig kommunikation 3/5-16) menar att vi i Sverige borde gå mot en mer 
marknadsmässig hyressättning för att få igång flyttkedjor. Att få högre hyra i attraktiva områden 
skulle innebära att personer med stark ekonomi flyttar in och de som inte har råd att bo kvar får 
flytta. Lind (2001) menar att jämnviktshyra skulle leda till högre hyror, vilket skulle resultera i 
större lönsamhet för fastighetsbolag. Det skulle få igång hyresrättsproduktionen och skapa flera 
fastighetsbolag. Dock finns det skilda åsikter om jämviktshyra och Karlsson (Personlig 
kommunikation 04/14-16) menar att det är orealistiskt att gå från bruksvärdesprövade hyror till 
jämviktshyror då det skulle leda till en för stark ekonomisk segmentering och tvinga ut 
människor med för svag ekonomi till städers ytterområden. Karlsson (ibid) anser att Sverige 
borde gå mer mot jämnviktshyror för att lätta upp hyresregleringen, men inte fullt ut. 
Mohammed (Personlig kommunikation 15/4-16) är även han för jämnviktshyra då han anser att 
det skulle vara enklare för honom, och andra företag att få ihop kalkylerna vid en investering. 
Han anser dock att det inte går att gå fullt ut mot jämnviktshyra - det är en utopi.  
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5.2. Hyresgästföreningen 
 

Karlsson (Personlig kommunikation 04/14-16) anser att den rådande relationen med 
hyresgästföreningen inte gynnar företaget. Vid förhandlingar kan de vara omedgörliga och det 
skapar negativa effekter för både hyresvärd och hyresgäst. Även Svensson (Personlig 
kommunikation 18/4-16) håller med om detta, de negativa effekterna gör att hyresvärd och 
hyrestagare tillsammans oftast missgynnas av besluten som tas med Hyresgästföreningen. 
Nilsson (Personlig kommunikation 18/4-16) på Derome känner att de finns en motstridighet 
parterna emellan vid förhandlingar. Juhlin och Björkvald (Personlig kommunikation 13/5-16) 
säger att hyresgästföreningen ska se till hyrestagarens bästa, skydda mot oskäliga hyror och ge 
skydd mot oseriösa hyresvärdar. Nilsson säger även han att hyrestagarens bästa står i fokus men 
ett lönsamhets krav måste också uppfyllas. Nilsson tycker att Derome jämförs med den stora 
massan och hyresvärdar som håller en lägre standard än vad Derome gör, något som inte 
hyresgästföreningen tar hänsyn till. Martinsson (Personlig kommunikation 20/4-16) och 
Ivarsson (Personlig kommunikation 3/5-16) säger att deras relation med hyresgästföreningen är 
relativt bra. Martinsson säger att hyran på nyproduktion har varit på en bra nivå men att hyran 
på äldre fastigheter som ligger centralt inte går att förhandla upp. Ivarsson skulle gärna se att 
fler presumtionshyror gick igenom. Woodall (Personlig kommunikation 26/4-16) anser att de 
som jobbar för hyresgästföreningen ibland saknar kunskap inom området gällande 
investeringsbedömning och ibland partiska. Förklaringen till att de saknar kunskap enligt 
honom är att de är förtroendevalda och enbart ser siffrorna i kalkylen, något som gör att de inte 
kan se helheten. 
 

5.3. Investeringsbedömning 
 

Vid investeringsbedömning skiljer sig det något beroende på om det är en investering genom 
förvärv eller nyproduktion som ska genomföras. Vid förvärv är den vanligaste metoden 
direktavkastning där driftnettot i formeln analyseras grundligast. En av dem som använder sig 
av direktavkastning är Karlsson (Personlig kommunikation 04/14-16) som äger 501-1000 
hyresrätter. Vid värdering av ett förvärv kollar Karlsson på vilken direktavkastning som går att 
erhålla. Han anser att nyckeltalet direktavkastning är vedertaget i branschen när ett företag ska 
göra ett förvärv. För att bedöma om ett förvärv ska genomföras använder sig även Svensson 
(Personlig kommunikation 18/4-16) med sina 250 - 500 hyresrätter sig av direktavkastning som 
en första referens. Om inte direktavkastningen visar en tillräckligt bra avkastning brukar 
Svensson ta ut ut intäkts och kostnadsposterna för att avgöra om det går att göra en förändring 
på något håll, vanligt är att han sänker renoveringskostnaderna för bostaden. Martinsson 
(Personlig kommunikation 20/4-16) använder sig också av direktavkastning där fokus ligger på 
driftnettot. Han anser att om man vet hur mycket en hyresrätt kostar i drift vet man enklare om 
det är värt att investera i den. Direktavkastning har hjälpt honom att bedöma investeringar i sina 
0- 250 hyresrätter. En fördel att använda sig av direktavkastning enligt Nilsson (Personlig 
kommunikation 18/4-16) på Derome är att på ett enkelt och smidigt sätt kan ta reda på om en 
investering ska genomföras eller inte.  
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Vid investeringsbedömning kring nyproduktion används även där direktavkastning med sitt 
driftnetto men det är inte den primära metoden för att bedöma om en investering är lönsam eller 
inte. NPV används oftast vid nyproduktion då det är enklare att analysera kassaflödet med dess 
in och utbetalningar enligt Woodall (Personlig kommunikation 26/4 -16). Mohammed 
(Personlig kommunikation 15/4-16) säger att NPV är en metod som tydligare visar 
investeringens lönsamhet och vid en snabb bedömning används direktavkastning. Mohammeds 
företag äger 20 001 – 25 000 hyresrätter. Även Ivarsson (Personlig kommunikation 3/5-16) på 
Akelius med sina 20 001 - 25 000 hyresrätter använder sig av NPV och menar att det ger den 
rättvisaste bilden av lönsamheten.  
 
Gällande kalkylräntan på investering genom antingen förvärv eller nyproduktion är 
intervjupersonerna eniga om att den ska ligga mellan 5-7 %. Dock anser intervjupersonerna att 
avkastningen varierar beroende på i vilket område hyresrätten ligger. 
 
Något som är genomgående i den här studien gällande olika nyckeltal är poster på kostnadssida. 
Ivarsson (Personlig kommunikation 3/5-16) kollar mycket på energiförbrukningen, där en låg 
energiförbrukning drar ner kostnaderna på hyresrätten. Nilsson (Personlig kommunikation 
18/4-16) på Derome analyserar också kostnadssidan i form av underhållsbehov, något som 
nästan samtliga intervjupersoner kollar och som är en viktig faktor inför en eventuell 
investering. 
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6. Slutsats 
I slutsatsen påminns du som läsare av studiens frågeställningar och syfte som redovisas 
tillsammans med slutsatser från tidigare forskning och empiri som har analyserats. Efter 
slutsatsen som svarar på frågeställningarna kommer en diskussion föras, för att avslutningsvis 
mynna ut i ett förslag till fortsatt forskning.  

 

 

6.1. Slutsats 
 
Syftet med studien var att ta reda på vilken effekt hyresreglering kan ha på privata 
fastighetsbolag som producerar, förvärvar och/eller renoverar hyresrätter i Västsverige. Genom 
studien ville vi även ta reda på vilka bedömningsmått som används inför en investering. För att 
kunna besvara syftet skapades två frågeställningar som skulle ge en djupare förståelse. Den 
första frågeställningen som besvaras är: 

 

• Hur stor påverkan kan hyresregleringen ha vid investering av hyresrätter i privata 
fastighetsbolag? 

 
Slutsatsen är att hyresregleringen har en stor påverkan, men det är en kombination med andra 
faktorer som avgör hur stor effekt hyresregleringen har vid investering av hyresrätter. 
Hyresregleringens påverkan har förstärks genom att produktionskostnad och att den oreglerade 
marknaden med mark och tjänster har ökat i kostnadsnivå. Att låsa intäktssidan av en 
investering påverkar avkastningen i olika grad beroende på hur stor kostnadssidan är. Med de 
ökande kostnadsnivåerna har hyresregleringen en stor påverkan vid en investering då 
intäktssidan inte går att påverka - en investering kan vanligt vis inte få en högre intäkt. Tvärtom 
om kostnadsnivåerna hade sänkts, det hade fortfarande varit en reglering men det hade varit 
enklare för fastighetsbolag att få den avkastning som är önskvärd. Den höga kostnadsnivån med 
den låga hyresnivån sänker det ekonomiska incitamentet att investera i hyresrätter då det finns 
andra alternativ som exempelvis bostadsrätter som ger en högre avkastning.  
 
Det finns två alternativ att förändra intäktssidan och det är presumtionshyra eller att förhandla 
enskilt med hyresgästerna som idag används i ca 33 procent respektive 17 procent av 
investeringar. Det ger en möjlighet att göra investeringen mer lönsam och attraktiv för 
fastighetsbolag. Även om investeringen blir mer attraktiv är det få som använder sig av det. För 
att erhålla presumtionshyra måste den förhandlas fram med hyresgästföreningen som har stor 
makt i förhandlingarna, ibland orättvis enligt intervjupersonerna. Det kan vara en anledning till 
att få använder sig av presumtionshyra. En annan anledning är att nivån på vissa 
presumtionshyror redan ligger inom bruksvärdet och behöver inte då förhandlas. Kommer inte 
fastighetsbolagen fram till en överenskommelse förhandlar dem själva med hyrestagaren vilket 
har givit goda resultat och en ökad intäkt. Slutsatsen att Hyresgästföreningen har för stor makt 
säkerställs i empirin då alla intervjupersoner mer eller mindre på något sätt antyder detta.  
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Hyresregleringen gör det svårt att segmentera sina hyresrätter då det inte finns ett värde att 
placera bostaden i ett attraktivt område. Lägesfaktorn har en väldigt liten påverkan på 
bruksvärdet och leder då till att hyran på en hyresrätt centralt är densamma som i ytterområden, 
förutsatt att lägenheterna har samma bruksvärde. Då det inte går erhålla en högre hyra vid 
förvärv av en äldre bostad belägen i ett centralt och attraktiv område, vilket leder till att 
nyproducerade hyresrätter i ett mindre attraktiv och centralt område kan ha högre hyra än de 
centralt. 
 
Ett alternativ hyressättningssystem är jämviktshyra, något som är svårt att genomföra men hade 
givit en högre avkastning och ett större incitament att investera i hyresrätter. Slutsatsen är att 
jämviktshyran hade suddat ut hela hyresregleringens påverkan på investeringar men att stora 
problem för hyrestagaren hade skapats. Hushåll men högst betalningsvilja hade bosatt sig i de 
attraktivaste områdena och dem med låg betalningsvilja hade blivit tvungna att flytta. Det hade 
skapat en kraftig ekonomisk segregation. Många intervjupersoner är för att hyresmarknaden 
ska gå mot jämviktshyra men inte fullt ut, utan den måste även regleras genom andra 
hyressättningssystem.  
 
Den andra frågeställningen som har besvarats är: 
 

• Vilka investeringsmetoder används vid investering av hyresrätter? 
 
Slutsatsen som går att få fram i den här studien är att privata fastighetsbolag använder sig av 
två olika metoder för att bedöma en investering. Dessa metoder är Net Present Value (NPV) 
och direktavkastning, de här metoderna används på olika sätt beroende på vilken storlek 
fastighetsbolaget har och hur komplexa kalkyler företaget eftersträvar. Det finns fastighetsbolag 
som antingen använder direktavkastning, NPV eller blandar och använder båda beroende på 
hur enkel eller avancerad kalkyl de söker. Generellt använder fastighetsbolag som äger färre än 
1000 hyresrätter sig av metoden direktavkastning och företag som har ett innehav av fler än 
1000 hyresrätter använder sig av NPV eller en blandning av de båda.  
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6.2. Slutsatsdiskussion 
 

Svårigheterna med den här studien har varit att definiera storleken på effekten av 
hyresregleringen. Att hyresregleringen har en effekt är tydligt men andra faktorer som 
företagets storlek, vilket avkastningskrav de eftersträvar, produktionskostnaden samt 
samarbetet med den lokala Hyresgästföreningen spelar in. Det är många faktorer som spelar in 
i hyresregleringen men det är regleringen i sig som skapar en effekt med en låst intäkt, vilket 
gör det svårt att bryta ut just en faktors storlek. Det kanske inte riktigt går att avgöra 
hyresregleringens totala påverkan då den är så beroende av andra faktorer.  

Vi har märkt att Hyresgästföreningens roll på hyressättningssystemet var större än vi anade när 
vi startade den här studien. Då tiden var knapp och att studien inte fick vara allt för lång har 
inte hela den faktorn kunnat analyserats, vilket hade varit önskvärt. Det var svårt att inse deras 
påverkan genom att kolla på tidigare forskning men efter att vi hade genomfört intervjuer 
märkte vi att Hyresgästföreningen är en stor anledning till att hyresregleringen ser ut som den 
gör. Tidigare forskning antydde att det var allmännyttan som var den största anledningen till 
hyresregleringens utformning, då de hade en stor påverkan eftersom allmännyttans hyresrätter 
var normen vid jämförelseprövningar. Efter den nya Allbo-lagen har deras påverkan minskat 
och förts över till Hyresgästföreningen som agerar motpol till fastighetsägarna vid 
förhandlingsbordet. Hyresgästföreningen hade tidigare även dem en stor påverkan men den 
delade dem med allmännyttan. Med en bättre inblick och starkare tidigare forskning i studien 
borde vi ha insett Hyresgästföreningens roll i detta och givit oss utrymme och tid att verkligen 
fördjupat oss i den delen av hyresregleringen.  Som tidigare nämnt blir intäktssidan låst, om en 
hyresvärd vill förhandla upp hyran måste det göras med hyresgästföreningen. Först reglerar 
hyresregleringen hyran och sedan motarbetas fastighetsbolag av Hyresgästföreningen. Även 
om Hyresgästföreningen fyller en funktion - att skydda hyrestagare mot oseriösa hyresvärdar, 
kan den funktionen kanske gå ut för mycket över seriösa hyresvärdar.  
 
Slutsatsen om att större fastighetsbolag använder sig av NPV-metoden och mindre 
fastighetsbolag använder sig av direktavkastningsmetoden är något som är värt att diskutera. 
Varför det är så har inte förklarats i studien då det har uppkommit som en slump efter 
sammanställningen av empirin. Vi tror att det beror på att större fastighetsbolag har   ekonomer 
med större och bredare resurser. Det kan även ha att göra med att större fastighetsbolag har fler 
bostäder och vill kvalitetssäkra upp kassaflöden för att verkligen vara säkra på att 
inbetalningarna överstiger utbetalningarna.  

Något som borde tagits i beaktning vid val av intervjuobjekt är vilken verksamhet de har utöver 
hyresrättsinvesteringar. Bland de intervjuobjekten som är använda i studien är vissa renodlade 
fastighetsbolag som enbart investerar och förvaltar hyresrätter. Vissa fastighetsbolag som har 
använts har även lokaler och bostadsrätter i sin verksamhet och det kan ha påverkar deras syn 
på avkastningskrav och ambitionsnivå gällande hyresrätter.  
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6.3. Förslag på fortsatt forskning 
 

Då vi endast har använt oss av två intervjuperson från Hyresrättsföreningen anser vi att det inte 
ger en rättvis bild av deras arbete. I studien har vi använts oss av 7 intervjupersoner som 
samtliga arbetar med investeringar av hyresrätter, vilket gör att deras åsikter blir starkare än 
just två person från hyresgästföreningen. Fastighetsbolagen och Hyresgästföreningen är 
motpoler när det gäller förhandling om hyran och den relationen hade vart intressant att fortsätta 
forska om för att verkligen ta reda på om det idag verkligen är optimalt. Då vi som forskare 
märkte under tidens gång att Hyresrättsföreningens roll på hyressättningssystemet är större än 
vad tidigare trotts så är det en del av hyresregleringen som går att forska vidare i. Det vi föreslår 
som fortsatt forskning inom det här området är att forska på hur stor makt Hyresgästföreningen 
egentligen har och vilken effekt det kan ha på produktionen  av hyresrätter. Ett alternativ till 
frågeställning kan vara: 

 
• Hur stor makt har egentligen Hyresgästföreningen vid förhandlingar och hur stor 

makt har hyresvärdarna? Är systemet idag optimalt eller borde det ändras? 

 
Ett annat forskningsområde som kan vara intressant är vad som händer 2021 när 
presumtionshyrorna från 2006 går ut och hyresrätterna ska bruksvärdesprövas. Alternativ på 
frågeställning kan vara: 
 

• Vilken effekt kommer bruksvärdesprövningen ha på befintliga hyresrätter som 
frångår presumtionshyran och som måste bruksvärdesprövas för en ny hyra? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Personliga frågor 
 

1. Vad har du för befattning på företaget?  
 

2. Hur länge har du arbetat inom företaget?  
 

3. Hur länge har du arbetat i fastighetsbranschen?  
 
Investeringar 
 

1. Hur många hyresrätter förvaltar ni nu? – 
 

2. Hur många hyresrätter har ni producerat/förvärvat de senaste 10 åren? (i vilka städer?)  
 
 
Hyresreglering 
 

1. Vad har du för syn på den så kallade hyresregleringen? Positiv/negativt 
(Behövs något förändras?)  

 
2. Anser du att hyresregleringen på något plan påverkar er investering? 

(I så fall hur påverkas era investeringar av hyresregleringen? Påverkar den hyran 
(avkastningen) för hyresrätter påtagligt?)  

 
3. Hur arbetar ni med presumtionshyra vid nyproduktion? Använder ni det eller inte? 

Varför/varför inte?  
 

4. Hur är/har er relation med hyresgästföreningen vid förhandling kring hyra på 
nyproduktion/förvärv fungerat?  

 
5. Har ni fått lägre hyra än vad ni velat eller har ni vart nöjda?  

 

6. Hur värdesätter ni läget på hyresrätten? Skulle en hyra kunna baseras på läget? T.ex. i 
centrala Stockholm, Göteborg? Eller kommer den då vara allt för hög om den jämförs 
med att köpa bostaden?  

 
Investeringsbedömning 

 
1. Vilka investeringsbedömningsmetoder använder ni? (Vilka nyckeltal är viktigast? – 

direktavkastning, NPV etc.)  
 

2. Hur ser ni på kalkylräntan? Vilket avkastningskrav vill ni ha vid en investering?  



 
 

 
3. Är det andra bedömningar och nyckeltal som analyseras utöver hyrans nivå och 

tidigare nämnda metoder?  
 

4. Hur finansieras investeringarna? (frivilligt) 
 

 



 
 

 
Bilaga 2 
 
 

1. Vad är er utgångspunkt i en förhandling? (lägsta möjliga hyresökning, dem mest 
rimliga hyresökningen beroende på byggnad) 
 

2. Hyresgästföreningen har en viktig funktion i samhället då de agerar som skydd mot 
hyresvärdar som vill utnyttja gästen genom att sätta oskäligt höga hyror. 
Hyresgästföreningen har en stor makt mot “dåliga hyresvärdar” men även stor makt 
mot seriösa hyresvärdar - Anser du att hyresgästföreningen har för stor makt i 
förhandlingar och att det ger ett orättvist utgångsläge i förhandlingar? 

 

3. Privata hyresvärdar utgör en samhällsnytta, speciellt idag då det är bostadsbrist i 
många städer i Västsverige - Ser hyresgästföreningen den kommande positiva 
effekten av nyproduktion?  

 
4. När vi har varit ute och intervjuat privata hyresvärdar så visas en tydlig bild om att 

hyresgästföreningen hämnar företagen och att de inte får hyran som de vill eller krävs 
för ett bostadsprojekt. De flesta hyresvärdarna har avkastning och lönsamhet i huvudet 
och blir då missnöjda - Anser du att hyresgästföreningen har svårt att förhandla 
med privata hyresvärdar? 

 
5. Vad tycker du om hyressättningssystemet?  

 
 

6. Gynnar hyressättningssystemet hyresgästen mer än hyresvärden idag? 
 

7. Finns det någon typ av förändring som du anser måste göras med 
hyressättningssystemet idag? 
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