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Sammanfattning 
I januari 2019 kom Januariavtalet upp på bordet som ett resultat av det svenska riksdagsvalet 
hösten 2018. Januariavtalet är ett förslag som väntas träda i kraft juli 2021 om utredningen ger 
ett positivt resultat. Punkt 44 i detta avtal innebär att man vill införa fri hyressättning på 
nyproduktion och avskaffa presumtionshyressystemet som man använder sig av i dagsläget. 
Hyresgästföreningen har efterfrågat en rapport om hur detta kan påverka det svenska 
hyressystemet som sitt uppsatsstipendium för 2019. Syftet med denna rapport är att undersöka 
hur denna ändring skulle kunna påverka fastighetsägarna. Vi har intervjuat politiker, 
fastighetsägare samt Hyresgästföreningen. Olika frågor har ställts till de tre intervjuade 
grupperna som sedan använts som utgångspunkt till en analys över hur marknadsläget ser ut 
idag.  
 
Hur skulle marknaden kunna ändras i framtiden om detta förslag realiseras? Frågorna ställda 
till de tre parterna baserades på frågeställningen i denna uppsats, dessa är: “Hur motiverades 
presumtionshyressystemet inför dess tillblivelse? Vilka var de problem som presumtionshyran 
ansågs bidra till att lösa?” samt “Vad skulle en eventuell lagändring innebära för 
hyresfastighetsägare?”. Rapporten har avgränsats till att endast belysa stor-stockholms 
hyresmarknad för att inte arbetet skulle bli för brett då alla hyresmarknader ute i landet är 
unika och har olika förutsättningar. Under dessa intervjuer visade det sig att en reform av 
presumtionshyressystemet inte skulle påverka de större fastighetsägarna speciellt mycket 
varken i vilken utsträckning man ska bygga eller hur det skulle påverka deras hyresintäkter.  
 
Fastighetsägarnas stora missnöje med bruksvärdessystemet kom dock att belysas. För mindre 
aktörer framgick det dock att detta förslag skulle kunna innebära att man kan våga investera i 
nyproduktion i en större omfattning än idag. Det går då att göra kalkyler på fastighetens hela 
livslängd och inte endast de första 15 åren som i nuläget innan fastigheten åker in i 
bruksvärdessystemet. Det fastighetsägarna ansåg vara bra med att detta förslag införs är dock 
själva tanken med fri hyressättning, att man i framtiden kommer att ta steget längre och 
implementera det på hela hyresmarknaden i Sverige. Detta på grund av att man från 
fastighetsbolagens sida anser hyresmarknaden i dagsläget vara dysfunktionell. 
Hyresgästföreningen ställer sig mot marknadshyror förslag då de anser att de kommer att 
resultera i en mindre säker marknad från hyresgästernas sida med lägre konsumentskydd och 
generell osäkerhet på marknaden då man inte kan få en förutsägbarhet på hur 
förutsättningarna för hyresgästerna kommer att kunna utvecklas över tiden.   
 
Det undersökningen kom fram till var att marknadshyror på nyproduktion inte kommer att 
förändra marknaden markant i sin helhet. För de större fastighetsägarna kommer detta inte 
påverka deras marknadssyn på grund av att hyrorna idag redan ligger vid en nivå som kan 
anses vara marknadshyror. Däremot för mindre aktörer kan detta betyda skillnaden mellan att 
bygga eller inte. 
 
Nyckelord: Hyresmarknaden, Presumtionshyra, Marknadshyra, Fri hyressättning, 
Januariavtalet, Hyresgästföreningen.  
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Abstract 
In January 2019 the Swedish government created an agreement called “Januariavtalet” as a 
result of the 2018 election. Part of this agreement includes that they want to introduce market 
rent in the new-built part of the market. The tenant association Hyresgästföreningen have 
requested a report on how this reform would affect the Swedish rent market as their 2019 
scholarship. The purpose of this report is to examine how this change would affect the 
property owners. We have interviewed politicians, property owners and a tenant association 
called Hyresgästföreningen. During the interviews these three groups were asked different 
questions that were used to analyze how the market works today and how it will be affected 
by this reform.  
 
The questions were based on the report’s problem definition which is: “How was the current 
rent system motivated as it was created? And what issues was it designed to prevent?” and “In 
what ways would this reform affect the property owners?”. This report is demarcated to the 
Stockholm region since each rental market in the country is different and unique for its 
location. During these interviews it became clear that this reform would not make significant 
difference for the larger property owners as to how the system works today, neither regarding 
how much they could produce or how they manage their rental income. Although the property 
owners did express their opinion that it would be much better to agree on a reform for the 
system that includes the existing property stock. For the smaller property owners on the other 
hand it would make a difference regarding how they would dare to invest in new construction 
of rental apartments. Mostly because of the possibility to make calculations that are much 
more accurate, since the current system only allows calculations 15 years in advance.  
 
What the property owners found most interesting with this reform was that it would hopefully 
be a step in the direction to implement it on the complete rental system in Sweden including 
the current system of the existing property stock as well. Due to the fact that the property 
owners consider the whole rental market to be dysfunctional. The tenant association 
Hyresgästföreningen opposes this reform since they consider it to make the rental market 
uncertain for the tenants. It would also diminish the consumer protection, as well as create a 
generic uncertainty as to how the rental market would develop over time.  
 
This projects conclusion is that market rent would not affect the larger property owners due to 
the current rents already is at a level which could be described as a market rent. Though for 
the smaller property owners this could be the difference between to build new property or not. 
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Förord 
Som 2019 års uppsatsstipendietema har Hyresgästföreningen efterfrågat en rapport som 
handlar om hyressättning & hyresbostadsmarknadens institutionella förhållanden. Där har vi 
valt att undersöka fri hyressättning på nyproduktion och hur den kan påverka aktörer på 
marknaden. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Denna rapport är beställd av Hyresgästföreningen som är en organisation som arbetar för att 
förbättra boendeförhållandena i hyresrätter. Hyresgästföreningen arbetar likt ett fackförbund 
och förhandlar samt ger stöd åt sina medlemmar i boendefrågor. Hyresgästföreningen i sin 
nuvarande form grundades för ca 100 år sedan i Nynäshamn och är idag en stor organisation 
med ca 500 000 medlemmar.  
 
Hyressättningen i Sverige seglade upp som en viktig fråga i valet 2018, och sedan har den 
aktualiserats genom den fyrpartiöverenskommelse som ligger till grund för regeringspolitiken 
denna mandatperiod, där fri hyressättning i nyproduktion ska utredas. 
Hyresbostadsmarknaden i Sverige regleras med syfte att garantera rättigheter för konsument 
och allmänhet gentemot mark- och fastighetsägare. I Sverige regleras markanvändningen av 
Plan- och bygglagen samt hyresförhållandet genom hyreslagen och hyresförhandlingslagen. 
Särskilt hyresförhållandelagen är en internationellt sett unik produkt av svenska institutionella 
förhållanden, där staten lämnat stort spelrum åt förhandlande parter att disponera över 
marknadens funktionssätt. I jämförbara länder med en omfattande hyresbostadsmarknad 
regleras hyresförhållandet inte sällan genom offentliga organ. 
 
I januari 2019 inledde Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna ett 
samarbete i form av Januariavtalet. I Januariavtalet ingår många olika punkter men denna 
rapport kommer att fokusera på punkt 44 som handlar om hyressättning och regleringar på 
hyresmarknaden. I punkt 44 framgår det att man vill avskaffa presumtionshyrorna och införa 
fri hyressättning på nybyggda hyresrätter. Därmed vill man skapa en hyresmarknad med 
marknadshyra.  

 
 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida en lagändring av hyrorna på nyproduktion 
skulle kunna påverka fastighetsägarnas syn på nyproduktioner. Samt att skapa en bild av hur 
det här lagförslaget skiljer sig mot dagens presumtionshyror. 
 

- Hur motiverades presumtionshyressystemet inför dess tillblivelse?  
- Vilka var de problem som presumtionshyran ansågs bidra till att lösa? 
- Vad skulle en eventuell lagändring innebära för hyresfastighetsägare? 
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1.3. Målformulering 
Målet med det här arbetet är att undersöka huruvida en eventuell avreglering av hyran och 
regleringarna på hyresmarknaden för nyproduktion ska kunna påverka hyresmarknaden för 
konsument och hyresvärd. Att ta reda på det kräver några delmål som skapar en struktur i 
arbetet.  
 
Dessa delmål är att intervjuer ska genomföras där politiker, fastighetsägare samt 
Hyresgästföreningen kommer att få ett antal frågor om hur det ser på detta förslag. Rapporten 
ska belysa fördelar och nackdelar med fri hyressättning såväl för hyresgäst som för hyresvärd. 
En jämförelse mellan dagens hyressystem och ett nytt marknadsprissystem ska illustreras. 
Tyskland har idag en hyresmarknad som är baserad på marknadspriser och kommer att 
jämföras med Sveriges nuvarande system.  
 
 

1.4. Avgränsningar 
För att detta arbete inte ska bli för stort är det begränsat till Stockholm stad. Projektet är 
begränsat till tio veckor. Vi begränsar oss till att endast prata med politiska partier som har 
varit medverkande i Januariavtalet. För att inte få en för stor informationsbas med hänsyn till 
tiden behandlar rapporten tre av de fyra politiska partier (Centerpartiet, Liberalerna och 
Socialdemokraterna) som är involverade i Januariavtalet samt åtta fastighetsägare och 
Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna är blandat kommunala företag och privata företag. De 
företag vi har pratat med är Willhem, Einar Mattsson, Wallenstam, Bo Lundblad Fastigheter 
AB, Olov Lindgren, Förvaltaren i Sundbyberg (“Förvaltaren”), Signalisten i Solna och 
Svenska Bostäder. Dessa bolag valdes eftersom de är verksamma hyresfastighetsägare i 
Stockholm.  
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2. Metod 
 
Inledningsvis görs en beskrivning av hyresrättens historia och hur den blev det den är idag. 
Viktiga reformer som gjordes genom det förra och detta århundradet ska återges för att ge en 
bra överblick vad som gjort att vissa beslut fattats inom riksdagen och lett till den 
hyresmarknad vi idag har i Sverige. 
 
Eftersom vi skriver om en reform som inte kommer tas i bruk förrän 2021 finns det sparsamt 
med skriftlig information om förslaget. Den utredning som regeringen ska göra har inte 
påbörjats än. Det gör att vi kommer att lägga stor vikt vid intervjuer med politiska partier som 
är ansvariga samt fastighetsägare om hur de kommer att agera om detta förslag blir verklighet. 
Det ska även poängteras att det är ett faktiskt förslag som kommer gå igenom om den 
utredning som ska göras visar på att det kan vara positivt för Sverige med en sådan reform.  
 
Tre intervjuer kommer att genomföras med Liberalerna, Centerpartiet och 
Socialdemokraterna som alla fått samma förutbestämda frågor. Frågorna är dessa: 
 

1.    Vad går förslaget ut på enligt er? 
2.   Vad vill ni uppnå med detta förslag? 
3.   Hur tror ni att hyrorna kommer att påverkas i olika områden om detta förslag går   

igenom? 
4.   Vad tror ni detta kommer resultera i på marknaden när det kommer till  

marknadsvärdet på fastigheterna? Prisuppgångar/nedgångar på marknaden. 
      5.    Hur kan det här påverka bostadskön och hur stor blir skillnaden? 

6.   Tror ni att fler hyresrätter kommer att byggas om detta förslag går igenom? Tror ni  
att det kommer byggas fler ”billiga” hyresrätter?  

7.   Hur ser ni på om det byggs nyproduktion i samma område där redan existerande  
hyresrätter finns när det kommer till jämställdhet och priser? 

8.   Vad räknas som nyproduktion, d.v.s. vilka byggnader kommer detta att gälla för?  
Fastigheter som byggs efter att förslaget klubbas eller t.ex. hus byggda efter ett visst 
år? 

9.   Hur tänker ert parti att man som hyresgäst ska kunna mot en avgift till hyresvärd gå  
över från reglerad hyra till marknadshyra? Kan man sedan mot en avgift gå tillbaka 
till reglerad hyra från marknadshyra? 

 
Vi har valt att vända oss till Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då dessa 
partier är involverade i Januariavtalet där förslaget om att införa marknadshyra på 
nyproduktion ingår. Då dessa partier har olika syn på denna fråga så kommer intervjuerna att 
få olika utfall för olika partier, vilket är intressant för studien.  
 
Intervjuer kommer att utföras med fastighetsägare i stockholmsområdet med ett antal 
specifika frågor för att kunna jämföra fastighetsägarnas tankar gentemot politikerna. 
Fastighetsbolagen är verksamma inom den privata och offentliga sektorn för att vidga 
informationsbasen. Detta för att i slutänden få ett så kvalificerat resultat som möjligt. De 
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intervjuade fastighetsbolagen är i första hand bolag med fastigheter både i och utanför 
Stockholm city. Detta för att kunna ge en överblick på hur en potentiell lagändring skulle 
påverka fastighetsägarna såväl innanför som utanför stan. 
 
Detta är frågorna ställda till fastighetsägarna: 
 

1. Kommer det här att påverka hyrorna i era fastigheter? 
2.  Hur kommer det att påverka marknadsvärdet på era fastigheter? Positivt/negativt 
3.  Kan det här förslaget ge er motivation till att bygga fler hyresfastigheter? 
4.  Har ni i dagsläget nyproduktion planerad i stockholmsområdet? 
5.  Hur ser ni att det här förslaget skulle kunna vara utvecklande för hyresmarknaden i 

Stockholm? 
6.  Tror ni att era hyresgäster skulle uppskatta marknadshyror/fria hyror? 
7. Skulle ni som fastighetsägare se marknadshyror positivt? Vad ser ni som mest 

positivt/negativt med förslaget? 
8.  Vad tycker ni skulle kunna förbättras i dagens hyressystem? 
9. Finns det risk för att man lägger projekt på is för att man vill ha med sin nya fastighet 

i det nya systemet? 
10. Om det införs marknadshyror på nyproduktion, skulle det då finnas tillräcklig 

marginal för att producera hyresrätter om marksubventionen från Stockholm stad togs 
bort? 

 
För att skapa en så bra helhet som möjligt har vi även intervjuat Hyresgästföreningen. De är 
med i många hyresförhandlingar, de har 500 000 medlemmar som är hyresgäster. Det ger en 
bild av hur marknadshyror skulle kunna påverka hyresgästen. Det är viktigt att få med 
hyresgästen i frågeställningen eftersom det i slutänden påverkar även dem. En större 
hyreshöjning skulle kunna betyda att hyresgästen inte kan bo kvar eller i nyproduktion inte 
har råd att flytta in alls.  
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Frågorna som vi har ställt till Hyresgästföreningen: 
 

1. Vad tror ni era medlemmar tycker om marknadshyra? 
2. Vad tycker ni skulle behöva förbättras i dagens hyressystem (framförallt 

presumtionshyror)? 
3. Hur tror ni att hyresutvecklingen i Stockholm kommer påverkas av det här förslaget? 
4. Tror ni att det skulle finnas motivation att bygga fler hyresrätter med det här 

förslaget? 
5. Hur ser ni på att det inte finns en oberoende part vid tvister i hyresförhandlingar 

mellan er och fastighetsägare? 
6. Hur stor andel av lönen är rimligt att lägga på boende för hyresgäster i Stockholm 

idag? 
7. Vad anser ni är en rimlig avkastning för en fastighetsägare? 
8. Vad kan ni se för värdeökning för era hyresgäster i form av boendekvalité och 

livskvalité med hänsyn till marknadshyror? 
9. Anser ni att fastighetsbolag i dagsläget borde öka belåningsgraden för att kunna hålla 

lägenheterna i bra skick vid större renoveringar och dylikt? 
10. Hur ser ni på konkurrens mellan privata ägare och allmännyttan? Bör man ha 

konkurrens på bostadsmarknaden? 
11. Vilka grunder tycker ni ska vara underlaget för en skälig hyra? 

 
Användning av intervjuer kan vara bra i fall där det är begränsat med information. Dock 
betyder det att man förlitar sig på personer som man inte vet har en säker källa. Personen man 
kommunicerar med kan ändra sitt uttalande för egen vinning och därmed skapa en förvirring 
eller missvisande bild av verkligheten. Detta gör att man eventuellt inte får rätt uppfattning. 
Litteratur är därför stabilare att hänvisa till som källa, nackdelen med litteratur är att 
uppgifterna kan vara daterade. En fördel med intervjuer är däremot att man kan få tag i 
uppgifter som ännu inte har nått ut till allmänheten.  
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3.  Historia 
 

3.1 Första hyreslagarna 
Fram tills tidigt 1900-tal kom hyreskontrakten endast att stå till hyresvärdens fördel. 
Hyresgästen var tvungen att finna sig i att endast acceptera hyresvärdens villkor. Hyresgästen 
fick komma i skymundan för hyresvärdens intressen. De enda lagstadgade tillfällena 
hyresgästen hade någonting att säga till om var under de så kallade fardagarna då hyresgästen 
hade rätt att säga upp kontraktet. Den så kallade fardagen skulle vara en dag på hösten och en 
dag på våren då hyreskontraktet slutade gälla, enligt 1734 års jordabalk. Detta satta datum 
skulle bostaden vara städad och redo för inträde för den nya hyresgästen.1 
 
Det var inte förrän år 1907 som en reglering skulle införas som skulle jämna ut relationen 
mellan hyresgästen och hyresvärden och denna lag var om nyttjanderätt till fast egendom. 
Detta kom dock att bli en besvikelse då det bara fanns två tvingande punkter som pratade för 
hyresgäster, den första var att hyresgästen kunde säga upp lägenheten om den ansågs vara 
farlig för hälsan. Det andra var att inga avtal kunde ersätta utsökningslagen som bland annat 
reglerade hur skulder kunde drivas in. Detta tillförde att hyreskontrakt kunde fortsätta att 
skrivas till hyresvärdens favör. Samhället utvecklades alltmer åt det sociala hållet samtidigt 
som hyreslagstiftningen länge kom att influeras av en liberal synvinkel.2 
 
Tio år senare 1917 under första världskriget kom staten att införa en lagstiftning som skulle se 
till att hyrorna inte höjdes då en fastighet kunde byta ägare flera gånger per år och vid varje 
ägarbyte tillkom hyreshöjningar och uppsägningar. Den nya lagen såg till att göra ockerhyror 
olagligt vilket dessutom medförde att minimera uppsägningarna. Dock kom denna lag att tas 
bort efter det att krisen försvann och 1926 avreglerades paragrafen “påföljder av oskäliga 
hyresanspråk”.3 
 
1942 blir året som staten inför hyresreglering för att motverka inflationen under krigstiden 
som en beredskapsåtgärd då bostadsbyggandet även saktat in under dessa oroliga tider. Detta 
sågs dock som en tillfällig lösning som endast skulle gälla under krigstiden men som mer eller 
mindre hängt kvar på bostadsmarknaden tills dagens datum. Varför det har blivit så att 
hyresregleringen funnits kvar i en eller annan form är det ingen som har ett direkt svar på men 
man antar att det berott på den bostadssäkerhet som den såg till att bibehålla då ingen i 
samhället kunde få en chockhöjd hyra.4 

                                                
1 FHO, Förvaltningshistorisk ordbok, Laga fardag, 2019 
http://fho.sls.fi/uppslagsord/16268/laga-fardag/  (hämtad 2019-04-05) 
2 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
3 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
4 Fastighetstidningen, sjuttiotre år av regleringar, 2019  
https://fastighetstidningen.se/sjuttiotre-ar-av-regleringar/ (Hämtad 2019-04-05) 
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1968 kom den statliga hyresregleringen att avvecklas och besittningsskyddet kom istället att 
införas i systemet vilket innebar en höjd säkerhet för hyresgästerna. Besittningsskyddet 
innebär att en person som hyr i andrahand inte kan bli ivägkörd från en bostad den dagen som 
ett kontrakt löper ut utan vidare. Förstahandskontraktstagaren måste ta ärendet till 
hyresnämnden för att lösa tvisten.5 
 
En person som tidigt var kritiserande mot statens hyresregleringar av bostadsmarknaden var 
nationalekonomen Assar Lindbeck. Han menade på att statens hyresregleringar var direkt 
skadliga på bostadsmarknaden då den begränsade utbudet på antalet hyresrätter som fanns i 
samhället med tanke på den rådande bostadsbristen i slutet av 60-talet.6 
 
I och med att hyresnämnderna gjordes statliga kom även hyresregleringen att ersättas med ett 
bruksvärdessystem som skulle ligga som underlag till de lägenheter som ingick i 
allmännyttan. 7 

 
3.2 När skapades hyresgästföreningen och till vilket syfte? 

Hyresgästföreningar har kommit att försöka bildas ända sedan slutet av 1800-talet för att 
försöka pressa hyresvärdarna att åtgärda problem med bostäderna de har hyrt ut. Men det kom 
att dröja till 1915 innan man gjorde några nämnvärda framsteg i förhållandet mellan 
hyresgästen och hyresvärden.  
 
Hyresgästföreningen kom att bildas som ett uppror på de dåliga förhållanden som 
hyresvärdarna erbjöd sina kunder till mycket höga priser. Det sågs som en självklarhet att 
hyresvärdarna som ägde fastigheterna kunde göra vad de ville med sina fastigheter och ta 
vilka priser som ansågs passa dem och vräka folk hur de ville. Den första hyresgästföreningen 
kom att startas i Nynäshamn på grund av de dåliga förhållanden som hyresgästerna fick stå ut 
med. Några av dessa problem var kackerlackor, löss, jordgolv samt dålig uppvärmning. 
Genom att hyresgästerna gick samman så kunde de pressa hyresvärden att åtgärda dessa 
problem och därmed var den första föreningen för hyresgästerna skapad. Andra 
hyresgästföreningar kom snabbt att skapas i andra delar av landet om kom senare att bilda det 
vi idag kallas för Hyresgästföreningen.8 
 
 
  

                                                
5 Hyresnämnden, Besittningsskydd, 2019 
http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Besittningsskydd/ (Hämtad 2019-04-05) 
6 Fastighetstidningen, sjuttiotre år av regleringar, 2019  
https://fastighetstidningen.se/sjuttiotre-ar-av-regleringar/ (Hämtad 2019-04-05) 
7 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
8 Hyresgästföreningen, Vi - Hyresgästföreningen, 2019 
https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/ (Hämtad 2019-04-06) 
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3.3 Bostadsförmedlingarna bildas 
1913 kom den första bostadsförmedlingen att bildas i Malmö, syftet var att underlätta för 
såväl hyresgäst som fastighetsägare men också för att höja standarden på alla lägenheter. 
Socialstyrelsen kom också att bildas detta år, deras arbete kom bland annat att fokusera kring 
bostadsfrågan. 9 
 
1916 bildas SKB som ett svar på den rådande bostadsbristen som bland annat det första 
världskriget hade fört med sig. Samtidigt som byggandet mattades av under kriget hade folk i 
större utsträckning flyttat in till stan. Under 1800-talets sista 25 år kom nämligen Stockholms 
befolkning att fördubblas vilket medförde att människor fick tränga ihop sig i mindre 
lägenheter och gårdshus.  
 
Idén var att medlemmarna i SKB skulle vara de som fick hyra bostäderna byggda av 
föreningen. Den som stått längst i kön och anmäler intresse för en bostad blir den som i 
slutänden kommer att få den, vilket är samma system som föreningen använder sig av än idag. 
 
SKB kom att grundas av ett antal personer som ville förbättra bostadssituationen för alla i 
Stockholm. Sommaren 1916 kom föreningen att grundas och endast ett par månader senare 
under hösten var det första bostadsprojektet startat. Kvarteret kom att kallas för “Motorn” och 
är beläget i Vasastan. Fastigheterna i kvarteret hade hög standard med utrustning som 
vattentoalett samt tvättstuga. Bara ca 8 månader senare kunde de första hyresgästerna flytta 
till sina nya bostäder.10 
 
HSB kom att bildas av Hyresgästföreningen 1923 på grund av bostadsbristen och 
trångboddheten som konstaterades av Socialstyrelsen under det tidiga 1900-talet på grund av 
familjers barnantal samt inneboende, samma underlag som blev startskottet för SKB’s 
bildande bara några år tidigare. HSB hade till uppgift att bygga samt förvalta bra bostäder för 
sina medlemmar. Några av HSB’s idéer var det klassiska sopnedkastet samt funktionella 
bostäder till ett bra pris.11 
 
HSB kom snabbt att utvecklas till en stor byggkoncern. De kom att bygga funktionella 
bostäder som skulle fungera för alla syften, vilket innebar att istället för att bygga en stor 
enrummare med kök kom HSB att bygga lägenheter med litet kök, sovrum, badrum och 
matrum på samma yta. Bekvämligheter som varmvatten och kylskåp blev snabbt en 
standard.12 

                                                
9 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
10 SKB, SKB’s historia, 2019 
https://www.skb.org/om-oss/foreningen/historik/ (Hämtad 2019-04-05) 
11 HSB, HSB’s historia, 2019 
https://www.hsb.se/malmo/brf/soderkulla/nyttigt-om-hsb/historien-om-hsb/  (Hämtad 2019-04-06) 
12 HSB, Artiklar, 2019 
http://www.hsb-historien.se/artiklar/ (Hämtad 2019-04-05) 
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På grund av det stora antalet kommunala allmännyttiga bostadsföretag som kom att bildas 
efter kriget, grundades SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 1950. Det var helt 
nytt för många kommuner att bygga samt förvalta fastigheter i egen regi. De stora förmåner 
som dessa kommunala bolag kom att få från staten fick dock den privata sektorn att förlora 
konkurrenskraft på bostadsmarknaden.  

Således bildas SABO av de allmännyttiga bostadsföretagen som var skapade av kommunerna 
i syftet att kunna ge alla medlemmarna i organisationen olika former av service. Dessa 
tjänster kom i huvudsak att vara: “information, utredningar, statistik, och juridisk rådgivning, 
dels att företräda företagstypens intressen i remissyttranden och opinionsbildning.” Idag 
består SABO av fler än 300 medlemsföretag som är spridda runt om i hela Sverige.13 

3.4 Statliga och kommunala insatser/direktiv 
Många familjer med ett stort antal barn blev ofta nekade lägenheter av de privata 
hyresvärdarna då barnen ansågs vara till besvär och slita extra hårt på fastigheterna, vilket 
betydde att de som hade flest barn och var i störst behov av en större bostad var också de som 
var mest utsatta av de privata hyresvärdarna och fick ofta tränga ihop sig i de mest slitna 
bostäderna på marknaden. För att lösa detta problem såg man till att skapa de så kallade 
barnrikehusen som kom att klubbas igenom 1935. 
 
Det som staten kom överens om var att satsningen på barnrikehusen skulle innebära 
fördelaktiga statliga lån till dem som uppförde dessa hus såväl som bidrag till de familjer som 
valde att flytta in i dessa fastigheter. Kraven som ställdes från staten var att lägenheterna 
skulle ha minst två rum och kök för familjer med lägre inkomst och minst tre barn. Företagen 
som valde att uppföra dessa byggnader var även tvungna att underkasta sig viss kommunal 
insyn. 
 
Hur stort bidrag som familjerna fick av staten berodde på hur många barn som ingick i 
familjen och vad hyreskostnaden var. För en familj med tre barn kunde man maximalt få en 
30 procents sänkning av hyran, för en familj med fyra barn kunde man maximalt få en 
hyressänkning på 40 procent och för en familj med fem barn eller fler kunde man få det 
maximala bidraget på 50 procent av hyran betald av staten. Flera kommunala bostadsbolag 
samt HSB:s dotterbolag “Familjebostäder” bildades för att bygga och förvalta dessa 
fastigheter. Dessa bostäder var inte stora men ett stort steg i rätt riktning jämfört med vilka 
bostäder familjerna tidigare bodde i.14 
 
  

                                                
13 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
14 SABO, Allmännyttan, Barnrikehusen, 2019 
 https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/barnrikehusen/ (Hämtad 2019-04-07) 
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Skillnaden som kom att urskilja sig med 1940 års bostadspolitik jämfört med tidigare var att 
man nu skulle fokusera på att skapa bättre bostäder för alla i samhället och inte endast för 
dem med lägre inkomst. Bostadspolitiken kom att bli en stor del av ekonomiska politiken. Att 
alla i samhället ska få en bättre tillvaro blev en vital del i Socialdemokraternas 
efterkrigsprogram. Bland punkterna hittas till exempel att hyreshus samt tomtmark skulle 
överföras i kommunal ägo.15 
 
För att få fart på bostadsbyggandet samt att höja standarden på byggnaderna som uppfördes 
kom staten att bredda möjligheterna till att få statliga lån med billig ränta med räntegaranti. 
För att ytterligare underlätta för bostadsbyggarna kom ett par år senare ett räntefritt alternativ 
som skulle gälla i tio år som framförallt var riktat till samhällen med en “svagare 
hyresmarknad”. Detta medförde att staten tog risken för all nyproduktion samt kom att bli en 
stor aktör på bostadsmarknaden.16 
 
Riksdagen beslutar år 1945 om nya riktlinjer för bostadsbranschen. Några av de nya 
riktlinjerna är att man vill höja bostadsstandarden till ett max antal personer om två per rum, 
ej inkluderat kök. Riktlinjen för maximal månadsavgift sattes till 20 % av den totala 
inkomsten i hushållet. Staten kom att ta alla risker för finansiering samt subventioner under 
tiden som kommunerna fick planera och förmedla bostäderna. Man ville förhindra 
möjligheterna att kunna ta ut vinst av dessa bostadsföretag och därför gavs enbart statliga lån 
till en fast ränta om tre procent.17 
 

3.5 1983 införs ROT-programmet  
ROT-avdraget (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) är ett förslag som kom att träda i kraft 
år 1983 och syftade främst till att reparera och renovera miljonprogrammets brister som hade 
uppdagats genom åren. Ett annat problem som ROT-avdragen syftade till att lösa var att 
minska arbetslösheten bland byggarbetare som under denna tid hade ökat på grund av det 
minskade byggandet. 
 
Avdragen kom att användas till att i helhet modernisera byggnader som föråldrats samt att 
förbättra bland annat husens standarder i form av avfallshantering, hissinstallationer samt 
förbättra byggnadernas energiegenskaper. Detta innebar att ca en kvarts miljon lägenheter 
kommer att renoveras eller göras om åren 1983–1993.18 

                                                
15 SABO, Allmännyttan, 1931–1945 Allmännyttans bostadspolitiska roll formas, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/1931-1945-allmannyttans-bostadspolitiska-roll-formas/ (Hämtad 
2019-04-06) 
16 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
17 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
18 SABO, Allmännyttan, Historiska epoker, 2019 
https://www.allmannyttan.se/historia/tidslinje/hyresratten-och-lagstiftningen/ (hämtad 2019-03-29) 
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3.6 Allmännyttan 
I Sverige är det ungefär 30 % av befolkningen som hyr sin bostad, hälften av dessa lägenheter 
är ägda av privata bolag och den andra hälften ägs av kommunernas bostadsbolag. Dessa 
kommunala bostadsbolag kallas för de allmännyttiga bostadsbolagen.19 
 

3.7 Sammanfattning historik 
Som en sammanställning kan man tydligt se att genom de senaste cirka 100 åren har det gjorts 
många ändringar och korrigeringar kring hur man hanterat förhållandet mellan hyresgästen 
och hyresvärden, från att hyresvärden var den som styrde och ställde till att hyresgästen fått 
en mycket större röst i frågan. Detta för att alla i samhället ska kunna få en så bra bostad som 
möjligt till ett rimligt pris.  
  

                                                
19 SABO, Allmännyttan, Vad är allmännyttan, 2019 
https://www.allmannyttan.se/vilka-vi-ar/vad-ar-allmannyttan/ (Hämtad 2019-04-06) 
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4. Nulägesbeskrivning 
 

4.1  Januariavtalet 
Efter valet 2018 ingick Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett 
samarbete som i januari 2019 ledde till Januariavtalet. Avtalet är uppdelat på 73 punkter som 
berör allt från ekonomi till migration. Punkt 44 handlar om att reformera hyresmodellen. Man 
vill bland annat kriminalisera köp av svartkontrakt på hyresbostäder och höja straffen för 
försäljning av svartkontrakt. Man vill också ta bort presumtionshyressystemet för att ersätta 
det med en marknadshyra där hyresvärden kan sätta hyran själv genom en förhandling med 
hyresgästen. Man vill även ha ett alternativ till detta genom att skapa en tariff som man kan 
följa för att sätta hyran mot jämförbara objekt som har marknadshyra.  
 
I bruksvärdessystemet vill man sätta en tidsbegränsning på hyresförhandlingarna för det äldre 
beståndet med bruksvärdeshyra, idag finns ingen sådan gräns. Tidsbegränsningen på 
hyresförhandlingarna ska kombineras med ekonomiska sanktioner när tidsramen inte följs. 
Som ett komplement till detta finns önskemål att införa en oberoende part i förhandlingarna 
som vid en tvist avgör vad en rimlig årlig hyreshöjning bör vara.  
 
Marknadshyran är tänkt att fungera så att hyresvärden ska kunna välja mellan att sätta hyran 
efter en tariff baserad på jämförbara objekt eller genom gängse förhandling med hyresgästen. 
Väljer man att sätta hyran efter en tariff kan man skapa en bättre förutsägbarhet för framtida 
hyresinkomster. Sätter man hyrorna efter förhandling med hyresgäst kan hyran sluta osäkert 
men båda parter måste vara överens för att systemet ska fungera. Oavsett vad man väljer i 
detta fall kommer man få en längre förutsägbarhet för fastigheten jämfört med 
presumtionshyrorna. Eftersom man inte har en tidsbegränsning för hyresmodellen som man 
har för presumtionshyror.   
 

4.2 Bruksvärde 
Bruksvärdessystemet är ett gammalt system som infördes successivt med start 1969. Sedan 
dess är systemet reviderat ett antal gånger men finns kvar än idag. Tanken med 
bruksvärdessystemet var att det skulle spegla marknadsvärde men att det skulle finnas skydd 
mot för stora hyresändringar. I bruksvärdessystemet bestäms hyran enligt lägenhetens 
bruksvärde. En lägenhets bruksvärde bestäms efter vad lägenheten har för bekvämligheter 
samt jämförs med liknande lägenheter på marknaden. Många faktorer kan påverka en 
lägenhets bruksvärde som till exempel “dess storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom 
huset, reparationsstandard och ljudisolering. Förmåner som påverkar bruksvärdet kan vara 
tillgång till hiss, sopnedkast, tvättstuga, särskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, 
garage och biluppställningsplats. Även faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i 
stort och närhet till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Dessutom kan beaktas om 
underhållet är särskilt eftersatt.”20 Dessa faktorer baseras på en genomsnittlig hyresgästs 

                                                
20 SOU 2017:65, Hyran vid nyproduktion 
https://www.regeringen.se/4a27d1/contentassets/2beec54f1a0a40749ef6995e8427fa30/hyran-vid-nyproduktion--en-
utvardering-och-utveckling-av-modellen-med-presumtionshyra-sou-201765 (Hämtad 2019-05-23) 
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uppfattning om kvalitén på en lägenhet, det görs alltså inte en ny beräkning med varje 
hyresgäst.  
 

4.3 Presumtionshyror 
Den 1 juli 2006 infördes ett nytt hyressystem för nyproduktion, presumtionshyressystemet. 
Presumtionshyror kan användas när den vanliga bruksvärdesmetoden inte fungerar av olika 
skäl. Det kan bero på att bruksvärdesmetoden inte ger fastighetsägaren tillräckligt betalt i 
förhållande till vad lägenheten kostar att driva, d.v.s. inte ger en rimlig avkastning för 
fastighetsägaren. Vid prövningen av denna lag var syftet att göra det mer attraktivt att bygga 
nya hyreslägenheter. Det är inte rimligt att hyran för lägenheterna inte täcker hyresvärdens 
kostnader för lägenheten. Presumtionshyror gäller idag i 15 år från det att den första 
hyresgästen flyttar in. En översikt över framtida intäkter ger en trygghet för hyresvärden. 
Hyresvärden behöver då inte vara orolig över sjunkande intäkterna. Modellen för 
presumtionshyror bygger på det kollektiva förhandlingssystemet och den innebär att en hyra 
inte är förhandlingsbar under presumtionstiden för nybyggnationer.  
 
Ett problem med presumtionshyror är tidsbegränsningen på 15 år (tidigare 10 år). När man 
bygger ett hus och det placeras i presumtionshyressystemet gör man en kalkyl på sina intäkter 
och det ska vara lönsamt att bygga fastigheten. Problemet är att kalkylen bara kan täcka 15 år 
framåt eftersom man inte vet vad som händer efter att presumtionshyran går ut. Om 
fastigheten efter 15 år placeras in i bruksvärdessystemet kommer hyran med hög sannolikhet 
behöva sänkas och det innebär att intäkterna för fastigheten sjunker. På grund av detta är det 
osäkert att bygga fastigheter med presumtionshyror. Samtidigt är det inte möjligt att bygga 
nya hyresfastigheter i bruksvärdessystemet eftersom det inte går att ta ut tillräckligt höga 
hyror för att täcka kostnaderna för en ny fastighet.  
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5. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen som läggs bakom det här projektet är framförallt kurser på 
Kungliga Tekniska Högskolan inom programmet byggteknik och design. Den tyngst vägande 
kursen är Fastighetsvärdering där man behandlar hur fastighetsvärdet påverkas av bland annat 
kassaflödet från hyror. Ett av de viktiga begrepp som man har gått igenom är Tobins Q. I 
kurserna mätteknik och samhällsplanering läste vi om en del fastighetsjuridik som har hjälpt 
oss i förståelsen för hur man behandlar mark vid nybyggnation av hyresfastigheter. Samt 
andra kurser där man har gått igenom företagsekonomi och byggregler som till exempel BBR 
som är ett regelverk man måste hålla sig till när man bygger fastigheter i Sverige.  
 
Tobins Q är ett sätt att mäta lönsamheten i att bygga upp bolag men kan även inom 
byggbranschen användas för att mäta lönsamheten i att bygga byggnader. Det mäts genom att 
ta marknadsvärdet för fastigheten och dela med den totala kostnaden till huset och fastigheten. 
På så sätt kan man avgöra om det finns ett ekonomiskt incitament att uppföra fastigheten. 
Tobins Q tolkas alltså positivt om det är över 1 eftersom marknadsvärdet då överstiger 
kostnaden att bygga och vise versa om det är under 1. I dagsläget kan det vara svårt att 
motivera att bygga nya hyresrätter på grund av ett lågt Tobins Q. Ingen vill bygga en hyresrätt 
som kostar mer än vad man kan sälja eller hyra ut den för. Ett släpp på regleringen av hyrorna 
skulle därför kunna höja detta värde och därmed öka intresset för att uppföra fler nya 
hyresrätter. 
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6. Genomförande 
 
Det här arbetet baseras framförallt på intervjuer med parter som är inblandade eller påverkade 
av Januariavtalet. Januariavtalet undertecknades tidigare detta år av de inblandade partierna 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Eftersom avtalet är nytt är 
informationsmängden begränsad. Denna rapport kommer istället att fokusera på intervjuer 
gjorda med politiker, företag och föreningar som kan bli påverkade av P.44 (fri hyressättning 
på nyproduktion). Alla intervjuer som utfördes spelades in med godkännande av den 
intervjuade personen. Detta för att förenkla samt effektivisera intervjutiderna samtidigt som 
det gav oss möjlighet att kunna återge korrekta citat och information. Efter varje intervju 
skrevs den inspelade ljudfilen ner till en text som blir betydligt lättare att hämta information 
från. De parter som vi har riktat in oss på är politiker, fastighetsägare samt 
Hyresgästföreningen. Fastighetsägarna är uppdelade i två grupper, privata fastighetsägare och 
allmännyttans fastighetsbolag. 
 
För att få en uppfattning av dagens hyressystem har det gjorts en historisk tillbakablick på hur 
den svenska hyresmarknaden har utvecklats under årens lopp. Rapporten fokuserar på att få 
en bild av hur marknadshyror kan påverka fastighetsägarna. För att skapa en tydlig 
uppfattning om hur fastigheter värderas idag har vi fördjupat oss i metoder som till exempel 
Tobins Q och kassaflödesvärdering. Vi har även använt våra tidigare kunskaper om markrätt 
och fastighetsjuridik för att kunna förstå hur hyresmarknaden fungerar i Stockholm. I ett tätt 
samhälle som Stockholm finns det begränsat med mark att bygga på, speciellt om man räknar 
med att kommunen ska ha godkänt bebyggelse på marken i detaljplanen.  
 
Det första som gjordes i undersökningen var att boka in ett möte med Hyresgästföreningen för 
att få en bild av vad de vill få ut av arbetet som vi utför åt dem. Rapporten kommer framför 
allt att rikta in sig på hur fastighetsägarna kommer påverkas av Januariavtalet med hänsyn till 
ekonomin och hyresmarknaden. Det kom även upp bra information om hur Tysklands 
hyressystem liknar det svenska på många sätt men ändå har marknadshyra. Det ger ett intresse 
att undersöka vidare om det svenska hyressystemet skulle kunna efterlikna den tyska 
marknadshyran. Hyresgästföreningen hänvisade till en undersökning från SOU (Statens 
Offentliga Utredningar) angående hyressättningen i nyproduktion som gav inspiration på 
tillvägagångssätt och fakta om det nuvarande systemets uppbyggnad.  
 
De politiska partierna som har kontaktats är Liberalerna, Centerpartiet och 
Socialdemokraterna. Liberalerna och Centerpartiet träffade vi personligen medan intervjun 
med Socialdemokraterna var över telefon. Alla partierna fick samma frågor. Frågorna var 
utformade för att ta reda på hur de olika partierna tyckte och tänkte kring punkt 44 i 
Januariavtalet. Vi ville få fram deras generella tankar kring hyressättningen i nyproduktion, 
samt vad som ligger till grund för att de eventuellt skulle vilja ändra till en fri hyressättning på 
nyproduktionen. Från Liberalerna har vi fått dokument, dels en proposition som är kopplad 
till Januariavtalet samt en motion som Liberalerna lyfte hösten 2018. Dessa används som 
inspiration för rapportens innehåll.  
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Efter att vi intervjuat de politiska partierna samt skapat en grundförståelse för deras syfte med 
Januariavtalet valde vi att vända oss till fastighetsägarna. I den privata sektorn ville vi nå ut 
till både större och mindre aktörer för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Intervjuerna 
kom även att klargöra hur bolagens storlek påverkar hur de ställer sig till att producera 
nyproduktion i dagsläget. 
 
Fastighetsägarna som kontaktades och intervjuades är Willhem, Einar Mattsson, Wallenstam, 
Olov Lindgren, Bo Lundblad Fastigheter, Signalisten i Solna, Förvaltaren i Sundbyberg och 
Svenska Bostäder. Alla bostadsbolag, privat som allmännytta, fick samma frågor. Frågorna 
ställda till fastighetsägarna var utformade så att man ska kunna tyda deras generella ställning 
till det nuvarande hyressystemet. Dessutom syftar de till att klargöra fastighetsägarnas tankar 
kring idén om fri hyressättning av nyproduktion och hur det skulle kunna påverka deras 
verksamheter. För att skapa en översiktlig vy över hur fastighetsägarna ställer sig till frågorna 
bifogas en tabell i resultatkapitlet där det framgår om frågan besvaras i positiv eller negativ 
mening. Detta för att ge en förenklad bild av fastighetsägarnas ställningstagande av punkt 44 i 
Januariavtalet.  
 
De privata fastighetsägarna intervjuades först på grund av att vi hade problem med att få 
kontakt med rätt personer på de allmännyttiga bolagen. Det fanns alltså ingen tanke bakom 
varför det blev så. Eftersom alla fastighetsägaren skulle få samma frågor skulle det inte blivit 
en konflikt i arbetet.  
 
Under intervjuerna kritiserade många av fastighetsägarna bruksvärdessystemet som det ser ut 
idag. De ansåg att de största problemen på marknaden inte låg i nyproduktionen utan snarare i 
det befintliga beståndets bruksvärdessystem. Reaktionerna blev ofta att det kan vara ett bra 
steg i rätt riktning för hyresmarknaden med marknadshyror på nyproduktion men man måste 
göra något åt bruksvärdessystemet. Detta eftersom nyproduktion är en så liten del av det 
totala beståndet hyresfastigheter. Ett uttryck som kommer upp på många av intervjuerna är att 
Januariavtalets punkt 44 är “ett slag i luften”. Detta på grund av att man redan idag har 
egensatta hyror och presumtionshyror som man anser ligger på en marknadsmässig nivå. Det 
innebär då att om fri hyressättning skulle införas blir det ingen större förändring för de flesta 
fastighetsbolagen. Däremot för Bo Lundblad Fastigheter som är en mindre aktör på 
marknaden, ger inte dagens presumtionshyressystem tillräcklig motivation att bygga 
nyproduktion då kalkyler endast kan göras kortsiktigt och det blir en för stor ekonomisk risk 
att ta. 
 
En vanligt förekommande synpunkt som framkom under intervjuerna var fastighetsägarnas 
missnöje med hyresförhandlingarna som de har med Hyresgästföreningen. De flesta 
fastighetsbolagen, både privat som allmännytta, ansåg att det är svårt att få någonting sagt 
med dem. Eftersom Hyresgästföreningen enligt fastighetsbolagen inte har något väsentligt 
intresse i att acceptera hyreshöjningar. Eftersom Hyresgästföreningen förhandlar om hyran för 
sina medlemmar vill de hålla den årliga höjningen så låg som möjligt. Eftersom det inte finns 
någon opartisk tvistelösare mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna vid 
förhandlingar så behöver inte Hyresgästföreningen gå med på några hyreshöjningar som 
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fastighetsägarna föreslår. Det resulterar i att fastighetsägarna anser att deras kostnader för att 
hålla deras fastigheter rullande ökar snabbare än de årliga hyreshöjningarna.  
 
Före 2011 var de årliga hyreshöjningarna baserade på Allmännyttans årliga kostnadsökningar. 
Det var de privata fastighetsägarna inte nöjda med på grund av det låga avkastningskravet 
samt lägre kostnader som allmännyttan hade gentemot de privata fastighetsägarna. Detta 
resulterade i en tvist som togs upp i Europadomstolen som medförde att Allmännyttan måste 
driva sina verksamheter i vinstsyfte likaväl som de privata fastighetsägarna. Dock kom de 
årliga hyreshöjningarna baserade på Allmännyttans årliga kostnadsökningar att tas bort i och 
med detta, vilket resulterade i att Hyresgästföreningen inte längre hade några krav på sig att 
godkänna höjningar av fastighetsägarnas hyror. 
 
Den sista intervjun som genomfördes var med Hyresgästföreningen. Det gjordes framför allt 
för att vi ville ha en insyn i hur hyresgästerna kan påverkas av marknadshyror. Eftersom 
Hyresgästföreningen har ca 500 000 medlemmar är de en bra talesperson för hyresgästerna. 
Men även för de hyresgäster som inte är medlemmar eftersom Hyresgästföreningen gör 
undersökningar för hela Sveriges hyresgäster. Intervjun med Hyresgästföreningen blev allt 
viktigare under arbetets gång. Det kom fram under flertalet intervjuer att fastighetsägarna 
hade problem med att komma överens med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar. Detta 
ledde till att en intervju med Hyresgästföreningen blev allt viktigare för att få deras bild av 
situationen.  
 
På Hyresgästföreningen träffade vi Martin Hofverberg som även är vår kontaktperson för det 
här arbetet. Frågorna som ställdes till Hyresgästföreningen skapades med hjälp av den 
information som vi tidigare fått från fastighetsägarna för att kunna ställa parternas ord mot 
varandra. Det gjorde att vi kunde få en helhetsbild av situationen från både 
Hyresgästföreningens och fastighetsägarnas sida, vilket är viktigt för att inte hamna i en 
situation där man är partisk. Martin Hofverberg gav en annan bild av situationen som visar på 
att problem finns i förhandlingarna, men han nämnde även att det pågår diskussioner som ska 
lösa en del av dessa problem. Till exempel tittar Hyresgästföreningen på hur man kan införa 
en oberoende tvisteslösare vid hyresförhandlingarna. Hyresgästföreningen har även gjort 
undersökningar av hur hyresgäster ställer sig i frågan om marknadshyror. De har gjort 
undersökningar både med deras medlemmar och nationellt med hyresgäster runt om i Sverige. 
Resultatet har varit att det är en generellt negativ inställning bland hyresgäster. Majoriteten av 
hyresgästerna säger alltså nej till marknadshyror.  
 
Efter att alla intervjuer var klara började arbetet att få in resultatet i rapporten. I rapporten är 
resultatdelen uppdelad i 4 delar: resultat som hittats i litteratur; intervjuer med politiker; 
intervjuer med fastighetsägare; intervju med Hyresgästföreningen. De privata och 
allmännyttiga fastighetsägarna har fått samma frågor och kommer därför att sammanställas i 
en del. Åsikterna från de allmännyttiga fastighetsägarna var på många frågor liknande som de 
privata och kommer därför bara att tas upp på de frågor där svaren skiljer sig från de privata 
fastighetsägarnas svar. Tanken med upplägget är att man som läsare lätt ska kunna hitta det 
man letar efter och att det inte ska bli för mycket information om olika saker på ett ställe. 
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Eftersom de olika parterna har fått olika frågor blir det även svårt att få en sammanhängande 
text om man inte delar upp texten. I analyskapitlet kommer dessa olika resultat att bindas 
samman till en diskussion som beskriver sambandet mellan de olika intervjuerna. Resultatet 
speglar alltså endast åsikter som de intervjuade parterna har uttryckt.  
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7. Resultat 
 
7.1 Tysklands marknadshyror 
Tyskland har ett hyressystem som liknar vårt svenska system men fungerar annorlunda på en 
del sätt. I Tyskland tillämpas nämligen marknadshyror som hyresvärden kan ändra till önskad 
nivå men det finns även ett tydligt besittningsskydd för hyresgästen. Det innebär att 
hyresvärden kan ändra hyrorna relativt fritt efter marknadens behov men att hyresgästen inte 
råkar ut för chockhöjningar av hyrorna. I Sverige har vi ofta kollektiva hyresförhandlingar 
men det förekommer inte i Tyskland. Tyska hyresgäströrelsen får istället bistå enskilda 
hyresgäster vid tvister eller förhandlingar med värden. 
  
Den tyska modellen kan man säga är en avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens 
intressen för att båda parter ska få ut det bästa av situationen. Hyresgästens intressen kan till 
exempel vara, att lägenheten hålls i bra skick, att man känner en trygghet i att man får bo kvar 
så länge man sköter sig och att man har ett skydd mot chockhöjningar av hyran. I 
hyresvärdens intresse ligger till exempel, att själv välja vem man hyr ut till samt till vilket 
pris, att kunna ta betalt för underhåll av lägenheten inklusive större renoveringar och att 
hyresgästen har ett ansvar och skyldighet att betala hyran samt vårda bostaden. Den svenska 
hyresmodellen innefattar ofta att man använder sig av en totalhyra där alla kostnader för 
bostaden ingår i samma hyra. I Tyskland använder man sig istället av en så kallad nettohyra 
där det tillkommer kostnader för drift av lägenheten enligt en självkostnadsprincip. Här ryms 
kostnader som till exempel uppvärmning, avfall, fastighetsskatt och underhåll med mer. Dessa 
kostnader preliminärdebiteras med den ordinarie hyran och räknas ihop en gång per år. Där 
jämnas kostnaderna ut och man får tillbaka överskottet eller betala det som saknas. 
 
När en hyresvärd vill höja hyran i Tyskland görs det oftast genom en skriftlig process. 
Hyresgästen måste då acceptera den högre hyresnivån för att hyresvärden ska få utföra 
hyreshöjningen. Om hyresgästen inte accepterar höjningen måste hyresvärden ta ärendet till 
domstol som får avgöra om hyreshöjningen är rimlig. Här ligger även bevisbördan på 
hyresvärden att bevisa om höjningen är rimlig. Det som domstolen tittar på i ett sådant fall är 
framför allt vad andra motsvarande lägenheter hyrs ut för. I Sverige sköts denna process 
kollektivt genom Hyresgästföreningen och det är betydligt ovanligare att man tar dessa 
ärenden till domstol.  
 
Ett problem man har i Tyskland som vi även ser en del av i Sverige är att hyrorna stiger till en 
nivå där personer med låg inkomst inte har möjlighet att betala hyran. Detta leder till att staten 
måste gå in och subventionera visst boende alternativt ge ekonomiskt stöd. I Tyskland har 
man idag en hel del subventionerade socialbostäder som erbjuds till de lägst avlönade 
medborgarna som annars inte skulle ha möjlighet att hyra ett boende. Utöver socialbostäder 
har även Tyskland en form av bostadsbidrag för dem som bor i vanliga osubventionerade 
lägenheter. I Sverige har vi sedan 1940-talet undvikit att bygga och tillhandahålla 
socialbostäder och satsat helhjärtat på bostadsbidrag. Men skulle det införas marknadshyra 
finns det risk att hyrorna ökar i många områden och det skulle bli allt vanligare med 
bostadsbidrag eller införande av socialbostäder. Detta är en kostnad för staten som finansieras 
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med skattepengar. Det kan alltså finnas risk för att införande av marknadshyra i större skala 
skulle betyda att skattebetalarna får betala för de höjda hyrorna.  
 
Det finns en tydlig likhet mellan svenska och tyska hyresmarknaden och det är att båda har ett 
starkt besittningsskydd, alltså hyresgästens rätt att bo kvar så länge man vill. Ett sådant beslut 
är dock lätt att underminera genom att på olika sätt få hyresgästen att själv säga upp 
kontraktet. Ett enkelt sätt att göra det är att höja hyrorna kraftigt, det betyder att man behöver 
begränsa hyresvärdens förmåga att höja hyrorna utan att kväva marknaden. Eftersom båda 
systemen skiljer sig på många sätt ser besittningsskyddet annorlunda ut men grundar sig på 
samma princip. Grundprincipen är att man begränsar hyresvärdens rätt att chockhöja hyran. I 
Tyskland har man till exempel satt en tidsgräns där hyresvärden inte får höja hyran mer än 15 
% på en treårsperiod. I Sverige använder man sig bland annat av kollektiva förhandlingar där 
man delar upp större hyresökningar enligt en trappstegsmodell för att höjningen inte ska bli 
för påfrestande på de boendes ekonomi.21 
 
7.2 Politikernas syn på Januariavtalet  
 
Vad går förslaget ut på enligt er? 
Liberalerna och Centerpartiet har en liknande syn där de säger att dagens hyresmarknad är 
dysfunktionell och behöver förändras. Genom att ta små steg i taget vill man gå mot en friare 
hyresmarknad. Första steget i denna riktning anser dessa två partier vara att avreglera 
presumtionshyran för nyproduktion. Anledningen till att de vill göra detta är för att 
fastighetsägare ska kunna göra kalkyler som räcker längre än 15 år, vilket är så länge dagens 
presumtionshyra sträcker sig. De tror att detta skulle kunna ge en bättre förutsägbarhet på 
marknaden och därmed en säkerhet i att bygga mer hyresrätter. Samtidigt anser 
Socialdemokraterna att dagens presumtionshyror mer eller mindre motsvarar ett 
marknadsmässigt pris vilket får dem att anse att detta förslag inte kommer att förändra 
någonting på marknaden.  
 
Vad vill ni uppnå med detta förslag? 
Centerpartiet och Liberalerna ställer sig relativt nära varandra även i denna fråga. Man vill ha 
en marknad där kötiderna minskar kraftigt och det alltid ska finnas möjlighet att få en 
lägenhet för den som är i behov. Dock är en förkortning av kötiderna bara ett steg i rätt 
riktning eftersom det krävs fler reformer av olika slag för att kunna lösa detta. Men skulle 
man kunna öka intresset för att bygga hyresrätter tror man att kötiderna kan sänkas 
långsiktigt. Socialdemokraterna ställer sig mot förslaget och anser att det redan finns många 
som står i kö för att bygga hyreslägenheter. Enligt Socialdemokraterna finns det då inte heller 
något att uppnå med det här förslaget. 
 
  

                                                
21 Jörgen Mark-Nielsen, Snabbanalys SABO jämför den svenska och den tyska hyresbostadsmarknaden, SABO, Mars 2014 
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Hur tror ni att hyrorna kommer att påverkas i olika områden om detta förslag går igenom? 
Centerpartiet tror att hyrorna kommer att ändras både uppåt i vissa områden och ner i andra 
områden. De tror dessutom att priserna kommer att anpassas efter när byggnaden uppfördes - 
äldre hus kommer att vara billigare att bo i. Det är däremot inte möjligt att avgöra hur mycket. 
De tror inte att det kommer att bli några stora höjningar eftersom det inte går att hyra ut en 
lägenhet som ingen har råd att betala för. Hyrorna kommer därför balanseras mellan utbud 
och efterfrågan. Liberalerna tycker att hyrorna ligger väldigt nära en marknadsmässig nivå i 
dagsläget och kommer därför inte att påverkas i större utsträckning. Liberalerna hänvisar här 
till en undersökning gjord av Ramboll (Ramboll utför samhällsrådgivning) där de säger att 
presumtionshyrorna idag redan ligger på en ungefärlig marknadsmässig nivå. Liberalerna 
tänker då att hyrorna inte kommer att förändras så mycket men att det finns en helt annan 
långsiktighet i det nya hyressystemet som gör att fastighetsägarna kommer att kunna skapa en 
betydligt mer långsiktig kalkyl. 
 
Socialdemokraterna anser att priserna inte kommer att förändras på nyproduktionen i 
Stockholm, dock anser de att om hyrorna skulle börja öka så skulle diskussion föras huruvida 
man ska ta bort marksubventionerna eller inte för att inte ge hyresvärdarna en stor 
vinstmarginal. 
 
Hur kan det här påverka bostadskön och hur stor blir skillnaden? 
Inget parti har i dagsläget satt något mål för hur mycket man vill minska bostadskön. Det är 
svårt att säga hur bostadskön skulle påverkas. Många står i kö för att samla tid, på så sätt kan 
man få tag i attraktiva hyresobjekt längre fram i tiden. Centerpartiet vill minska bostadskön så 
att man kan få tag i en bostad på ca en månad om man har behov, man understryker dock att 
det inte finns någon plan på hur eller när detta ska inträffa. Både Liberalerna och Centerpartiet 
säger att det är omöjligt att veta hur det påverkas men det är troligt att bostadskön kommer att 
minska i Stockholm. Man kan heller inte säga hur mycket. Socialdemokraterna har en annan 
syn på frågan. De tror att bostadskön kommer att bli längre om hyrorna ökar, en stor del av 
hyresgästerna kommer då inte har råd att tacka ja till ett hyreskontrakt.  
 
Tror ni att fler hyresrätter kommer att byggas om detta förslag går igenom? Tror ni att det 
kommer byggas fler ”billiga” hyresrätter?  
Liberalerna anser att på grund av den goda välståndsutvecklingen som varit den senaste tiden 
i Sverige så har det gjort att bostadsinvesteringen bygger på en väldigt stor köpkraft jämfört 
med tidigare. Det här har lett till att man byggt mycket lägenheter med hög standard för 
människor med god ekonomi. Liberalerna skulle vilja underlätta för byggandet av mindre 
lägenheter. Samt att alla lägenheter som byggs inte behöver vara av full standard. Jämför man 
med lägenheter byggda på 60-talet som är attraktiva i dagsläget så uppfyller de inte samma 
krav som ställs på nya lägenheter idag. De svarar då inte direkt på frågan men påpekar att det 
krävs ytterligare åtgärder för att börja bygga billigare hyresrätter. 
 
Centerpartiet tror det kommer finnas en efterfrågan på både billigare och dyrare lägenheter 
framåt. Byggkostnaderna kan komma att sjunka i takt med att prefab-tekniken utvecklas, det 
kan möjligen pressa kostnaderna och ge utrymme för billigare lägenheter. När det kommer till 
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standarden på lägenheter kommer det alltid att finnas byggregler som sätter en slags 
grundnivå. 
 
Socialdemokraterna tror att förslaget inte kommer leda till fler byggda billiga lägenheter då de 
anser att så länge efterfrågan är större än befolkningen finns det inget skäl att sänka 
kostnaderna. De poängterar att kommunerna måste ta ett ansvar då staten inte kan bygga för 
befolkningstillväxten. 
 
Hur ser ni på om det byggs nyproduktion i samma område där redan existerande 
hyresrätter finns när det kommer till jämställdhet och priser? 
Centerpartiet och Liberalerna menar på att Stockholm redan idag är segregerat. Förtätning av 
områden med andra typer av bostäder än vad som finns där nu skulle kunna innebära en 
positiv inverkan på segregationen. Detta kan då leda till att människor kan flytta mellan olika 
boendeformer inom samma område vilket även leder till minskad segregation. 
Socialdemokraterna ser dock inte att det här kommer leda till någon förändring jämfört med 
dagsläget.  
 
Vad räknas som nyproduktion, d.v.s. vilka byggnader kommer detta att gälla för? 
Fastigheter som byggs efter att förslaget klubbas eller t.ex. 
 hus byggda efter ett visst år? 
Ingen av partierna kan ge ett svar på denna fråga då detta kommer att belysas i en utredning 
som ännu inte påbörjats. 
 
7.3 Fastighetsägarnas ståndpunkt i Januariavtalet 
I diagrammet nedan kan man skapa en bild av hur de olika bolagen är ställda till 
marknadshyra. Det är endast en översiktlig bild av hur bolagen ställer sig till marknadshyror 
på nyproduktion.  
 
Privata: Positiv Negativ Neutral 

Willhem AB x   

Wallenstam AB x   
Bo Lundblad Fastigheter AB x   

Einar Mattsson AB x   

Olov Lindgren AB   x 

Allmännyttiga:    
Svenska Bostäder AB x   

Signalisten AB   x 

Förvaltaren AB   x 
Summa  5 0 3 
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Så här har fastighetsägarna svarat på intervjufrågorna: 
 
Kommer det här att påverka hyrorna i era fastigheter?  
I denna fråga stod fastighetsägarna varandra nära, de anser att hyrorna som sätts på dagens 
nyproduktion redan motsvarar en marknadsmässig hyra. Skulle hyrorna bli lite högre så har 
människor inte längre råd att betala. Detta skulle medföra att en flyttkedja uppstår samt att 
risken finns att lägenheter står tomma.  
 
När det kommer till nyproduktion har till exempel Willhem och Svenska Bostäder redan idag 
egensatta hyror som de tror återspeglar en marknadsmässig hyressättning. De säger att man 
inte kan sänka hyrorna för att de redan är på en nivå som speglar produktionskostnaderna på 
deras fastigheter inom nyproduktion. Detta är de inte ensamma om utan det är något som man 
kan hitta på fler ställen i branschen.  
 
Wallenstam säger att de inte ser att det kommer bli någon större skillnad i hyresintäkter. De är 
mer intresserad av hur förslaget skulle kunna bredda hyresmarknaden med hjälp av ett 
öppnare regelverk. Till exempel vill de se att man kan sätta olika hyror på olika lägenheter 
inom samma fastighet vilket inte är möjligt med dagens system.   
 
Svenska Bostäder har idag en stor variation mellan sina hyror på nyproduktion, från 1550 
kr/kvm/år som produceras vid Järvafältet till 2600 kr/kvm/år på Tegnérgatan i centrala 
Stockholm. Pelle Björklund på Svenska Bostäder menar på att detta visar att vi redan idag har 
en typ av marknadshyra där man anpassar priserna efter efterfrågan i vissa områden.  
 
Hur kommer det att påverka marknadsvärdet på era fastigheter?  
Generellt hänger marknadsvärdet på fastigheten ihop med vad man har för intäkter från 
hyrorna, vilket innebär att om hyrorna inte ökar kommer inte heller värdet på fastigheten att 
öka. Om fastighetsvärdet ökar efter införandet av marknadshyror kommer det troligen att bero 
på att man känner att det blir en säkrare investering snarare än att man får en högre avkastning 
på investeringen. Det hänger alltså ihop mer med juridiken bakom förslaget snarare än med 
den fria hyresnivån. Samtidigt är det även en risk med att förhandla med enskilda hyresgäster 
då man inte vet hur hyresgästen kommer svara i förhandlingen.  
 
Kan det här förslaget ge er motivation till att bygga fler hyresfastigheter? 
I denna fråga får vi väldigt spridda svar från de privata fastighetsägarna. De större bolagen 
säger främst att det är snarare marktillgången som är det som hämmar dem från att bygga mer 
i dagsläget. Dessutom säger de att man redan har mål från bland annat ägare på hur många 
lägenheter som man vill bygga varje år och att man kommer hålla sig till de målen oavsett om 
det blir fri hyressättning eller om presumtionshyrorna förblir. För Bo Lundblad Fastigheter 
däremot kan detta förslag vara avgörande för att ta steget att göra en investering i 
nyproduktion. Det kräver dock att man tydligt kan tolka vad det är som kommer gälla för 
fastigheten i framtiden samt att en rimlig avkastning realiseras. 
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Pelle Björklund säger att det inte skulle betyda speciellt mycket för Svenska Bostäder på 
grund av olika direktiv från ägarna. Men det skulle vara bra för branschen att få mer tydlighet 
och säkerhet i investeringar på nyproduktion.  
 
Förvaltaren säger här att för deras del så kommer det nog inte göra någon större skillnad för 
deras byggnationer. De menar dock att när de byggde i Ursvik sattes en hyra på 1500 
kr/kvm/år. Sett till dagens hyresnivåer är detta ett mycket överkomligt pris på en fastighet 
som är relativt nybyggd. Tiden hinner därmed ifatt en nyproduktion och även om ett pris på 
nyproduktion kan tyckas dyrt i dagsläget så med tiden kommer priset att minskas i korrelation 
till den rådande nyproduktionen. 
 
Bo Lundblad Fastigheter som är en mindre aktör på marknaden som nämnde att det kan vara 
intressant att investera i nyproduktion men inte i dagsläget. Idag har Bo Lundblad endast 
fastigheter i bruksvärdessystemet. Han anser att dagens presumtionshyressystem inte är 
tillräckligt lukrativt för att investera i nyproduktion. Han menar att juridiken bakom 
presumtionshyressystemet är oklar och gör inte att man kan med säkerhet räkna på vilken 
avkastning en fastighet skulle generera över lång tid, speciellt inte efter 15 år när 
presumtionshyran slutar gälla. Han anser alltså att förändring behöver ske med 
presumtionshyressystemet och juridiken bakom systemet för att underlätta en eventuell 
investering i nyproduktion. 
 
 
Har ni i dagsläget nyproduktion planerad i stockholmsområdet? 
De större aktörerna både inom privata sektorn och allmännyttan som vi har pratat med har 
målsättningar på att bygga nyproduktion idag. Till exempel har Wallenstam en målsättning att 
bygga 1200 lägenheter per år de närmaste åren i stockholmsområdet vilket inkluderar 
Uppsala. Svenska Bostäder har för tillfället ca 1000 lägenheter i produktion. 
 
Hur ser ni att det här förslaget skulle kunna vara utvecklande för hyresmarknaden i 
Stockholm? 
I det stora hela skulle det kunna vara positivt för den svenska hyresmarknaden med fri 
hyressättning i nyproduktion då många av fastighetsägarna idag anser att bostadsmarknaden i 
stort är dysfunktionell. Det skulle kunna skapa en tydlighet och ett klargörande i villkoren för 
nyproduktion. Willhem menar att om man skulle kunna förhandla direkt med en hyresgäst och 
slippa de kollektiva förhandlingarna så skulle det finnas möjlighet att projekt som inte blir av 
i dagsläget blir av i framtiden med ett friare hyressystem. Detta förutsätter dock att hyran man 
satt inte kan ifrågasättas av andra parter. Bo Lundblad Fastigheter och Willhem anser att det 
kan vara bra med några spärrar i systemet trots fri hyressättning så inte marknaden släpps helt 
fri. Det skulle kunna medföra oskäliga hyror eller chockhöjningar som inte hyresgästerna 
klarar av.  
 
Svenska Bostäder tror att detta kommer att ha en ganska marginell effekt på marknaden. De 
säger att man borde reformera hela marknaden istället för att bara röra en så pass liten del som 
nyproduktion. Förvaltaren i Sundbyberg menar att det inte blir så stor utveckling för de 
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allmännyttiga bolagen eftersom de har så tydlig styrning från politiken och att man kommer få 
direktiv från politiker ändå. Den stora skillnaden menar de kommer vara att man inte kommer 
ha de kollektiva förhandlingarna. 
 
Tror ni att era hyresgäster skulle uppskatta marknadshyror/fria hyror? 
Inom nyproduktion är det ett aktivt val man gör när man skriver på ett kontrakt för en 
lägenhet. Det gör att man är medveten om hyran när man väljer att flytta in och då blir det inte 
någon större skillnad mot idag för en hyresgäst. Till exempel om man tittar på nyproduktion 
så väljer man bara att skriva på kontraktet om man har råd att betala den höga hyran. Men om 
man har bott i en lägenhet i flera år med en viss hyra och det införs marknadshyra och 
höjningen blir tusentals kronor i månaden kommer det inte vara lika uppskattat. Men skulle 
man införa fri hyressättning på det befintliga beståndet kan det slå ganska hårt i Stockholm 
och därmed medföra att hyresgäster behöver flytta till mindre boenden.  
 
Bo Lundblad och Wallenstam tar upp poängen att det är ett problem med hyresgäster som har 
bott i en stor lägenhet med familj i många år med en låg hyra och på senare år blivit 
ensamstående. Dessa personer vill inte flytta till en mindre lägenhet eftersom det kan bli 
dyrare. Dessutom kan de låga hyrorna i det befintliga fastighetsbeståndet göra att det inte är 
tillräckligt ekonomiskt övertygande att flytta till någonting mindre. Skulle man få en friare 
marknad skulle man kunna göra det enklare att skapa en bättre hyressättning som får dessa 
personer att flytta och skapa plats för större familjer som bor trångt i dagsläget till en högre 
hyra.  
 
Det allmännyttiga bolaget Förvaltaren säger här att för personer som står utan lägenhet och 
vill ta sig in på hyresmarknaden så kan detta förslag vara fördelaktigt. Fria marknadshyror på 
nyproduktion skulle möjligen kunna ge större ruljangs i bostadsköerna. Detta medför till 
exempel att ungdomar som står utanför systemet idag snabbare kan få en bostad då fler 
personer börjar tacka nej till lägenheter på grund av de högre hyrorna, d.v.s. även om de inte 
har råd med hyran i längden kan de få tag i ett boende en kortare tid för att samla kötid i 
bostadskön.  
 
Skulle ni som fastighetsägare se marknadshyror positivt? 
Det är genomgående positiv feedback från alla fastighetsägare i denna fråga. Einar Mattsson 
ser det som nödvändigt att införa en friare marknad och säger att risken i förslaget är att man 
inte går vidare med att införa en friare marknad på det befintliga beståndet. Wallenstam 
menar att en friare marknad skulle främja byggandet av en del billigare lägenheter då man 
skulle kunna blanda billigare lägenheter i ett hus med dyrare lägenheter. Enligt Bo Lundblad 
Fastigheter finns inget negativt med detta förslag, även om priserna skulle börja stiga 
kortsiktigt skulle det resultera i fler startade byggprojekt vilket får marknaden att plana ut på 
en marknadsmässig nivå över tid. Willhem menar på att det skulle innebära att 
hyresmarknaden börjar fungera som de flesta andra marknader där producenten prissätter sin 
egen produkt. Men det är viktigt att man har någon sorts broms i systemet så att man inte 
skapar en marknad där utsatta grupper inte har råd att bo i en viss stad.  
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Det ska dock tilläggas, som alla intervjuade fastighetsägare säger, att tankesättet i den här 
reformen är det mest positiva. Den faktiska skillnaden kommer inte förrän man inför en friare 
marknad på det befintliga beståndet som är en kraftig majoritet av det totala 
hyresfastighetsbeståndet.  
 
Genomgående för både de allmännyttiga och privata fastighetsvärdarna är att man inte ser 
prissättningen på nyproduktion i dagsläget som ett större problem. Det stora problemet på 
dagens hyresmarknad är hur man sätter hyrorna på det redan befintliga beståndet. Men för att 
få bukt med det stora problemet anser man att fri hyressättning på nyproducerade bostäder är 
ett steg i rätt riktning, men man poängterar dock vikten av att man bör ta steget längre i 
framtiden och även göra om systemet för det befintliga beståndet.  
 
Vad tycker ni skulle kunna förbättras i dagens hyressystem? 
Det största problemet som tas upp av de intervjuade är att det inte finns en oberoende part vid 
hyresförhandlingar. Ett exempel är att om man inte kommer överens med hyresgästföreningen 
om en hyreshöjning blir det ingen höjning alls trots att kostnaderna för fastighetsägaren har 
ökat sedan förra året. Man vill alltså ha en tvisteslösare som kan gå in i en sådan situation och 
jämka. Einar Mattsson går så långt att man menar att bruksvärdessystemet “har nått sitt bäst 
före-datum sedan lång tid tillbaka” och är så sönderlappat att det inte går att rädda.  
 
Willhem påpekar även att hyrorna ligger på en liknande nivå jämfört med andra delar av 
Sverige trots att det är så populärt att bo i Stockholm. Man behöver alltså gå in och titta på hur 
populärt det är att bo i olika områden i Sverige. De tar som exempel att det kan vara högre 
hyror i Karlstad än vad det är för en likvärdig lägenhet i Stockholm. Willhem tar även upp att 
det kan bli lättare för en hyresvärd att lägga undan pengar för underhåll med en friare 
hyressättning. I dagsläget kan det vara svårt att lägga undan pengar för underhåll när man är 
pressad av en låg hyra.  
 
Pelle Björklund på Svenska Bostäder tycker att man ska ta bort presumtionshyror och införa 
ett system för alla hyresrätter. Detta system måste dock klara av att hantera både de befintliga 
hyresrätterna och inflyttningshyror samt allt däremellan. Han säger att man införde 
presumtionshyror på grund av att man ville hitta en enkel lösning att slippa få in 
hyresförhandlingar på nyproduktion i bruksvärdessystemet. Detta på grund av att 
hyresgästföreningen ville skilja på nyproduktionen och det befintliga beståndet i syftet att 
slippa använda nyproduktionen som underlag vid hyresförhandling av hyresrätterna i 
bruksvärdessystemet.  
 
Enligt Förvaltaren anser man att Hyresgästföreningen skulle behöva mer press på sig än de 
har idag. Förvaltaren menar att vid hyresförhandlingar kommer de med anställda förhandlare 
som är branschkunniga och pålästa som argumenterar för varför man ska sätta en viss hyra. På 
andra sidan bordet har Hyresgästföreningen frivilliga förhandlare som inte är pålästa eller 
kunniga inom branschen som endast säger nej. Om Hyresgästföreningen får mer press på sig 
vid förhandlingsbordet borde det leda till att de tar in bättre och mer pålästa förhandlare som i 
sin tur leder till en bättre hyressättning för båda parter och en bättre bostadsmarknad överlag. 
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Finns det risk för att man lägger projekt på is för att man vill ha med sin nya fastighet i det 
nya systemet? 
Här säger alla fastighetsägare att man tror att det inte finns risk för att projekt skjuts upp i 
väntan på besked angående den fria hyressättningen. Alla tror att projekten kommer att löpa 
på enligt lagd tidsplan. Det är i regel långa processer att bygga och projekt som kommer 
färdigställas till juli 2021 när den fria hyressättningen på nyproduktion väntas anlända har 
troligtvis redan påbörjats. Enligt Willhem finns det kanske en risk att man skulle välja att 
skjuta upp projekt när man vet precis när förslaget kommer gå igenom och man har något 
projekt på gång i tidigt stadium för att kunna få in det i det nya hyressystemet.  
 
7.4 Hyresgästföreningens syn på Januariavtalet 
Vad tror ni era medlemmar tycker om marknadshyra? 
Enligt Martin Hofverberg har Hyresgästföreningen mätt vad befolkningen tycker om 
marknadshyror vid ett flertal tillfällen. Man har alltså gått ut och frågat befolkningen i stort 
och inte endast fokuserat på hyresgäster. Responsen de får är vid varje tillfälle övergripande 
negativ inställning till marknadshyror. Hyresgästföreningen menar att marknadshyror skulle 
leda till ett försvagat konsumentskydd för hyresgästerna. Dessutom behöver man definiera 
ordet marknadshyra. Det finns statligt reglerad hyra samt hyra där hyresvärden är fri att sätta 
den hyra han själv önskar, men alla hyror är rekommenderade.  
 
Hyresgästföreningen menar vidare att alla länder som har jämförbara system för hyran ligger 
någonstans mitt emellan dessa två. I Tyskland så har man en hyresnämnd som man kan gå till 
för att pröva hyran om man känner att den är oskälig jämfört med liknande hyreslägenheter. I 
och med det har man i Tyskland en uppfattning om vad en oskälig hyra är. I ett system där 
endast marknadshyra finns har man inte denna uppfattning utan då är alla hyror okej. 
Systemet vi har idag är ett mellanting sett till att staten inte har någon åsikt utan det är de 
förhandlande parterna med etablerad praxis. Höga hyror kan åstadkommas med detta system 
vi har idag och görs redan. Det system som föreslås med fri marknadshyra är inget skydd mot 
höga hyror utan det är fastighetsägaren som har all makt, med andra ord blir det mer osäkert 
vad som kommer kunna hända. 
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Figur 1 Ett utdrag ur resultatet från den undersökning bland svenska befolkningen som gjordes av Hyresgästföreningen och 
Novus AB 2018.22 

 
Vad tycker ni skulle behöva förbättras i dagens hyressystem (framförallt 
presumtionshyror)? 
Hyresgästföreningen ser inga direkta förbättringar på lagstiftningsvägen men kan däremot se 
att förbättringar kan göras i hur de olika parterna jobbar tillsammans. Huvudsakligen kan det 
förbättras hur de årliga förhandlingarna går till samt systematisering av hyressättning på olika 
orter. Fram till 2011 gick förhandlingarna till så att man hade allmännyttan som en 
normerande prissättare. Alltså tecknade man avtal med allmännyttan först och de blev då en 
normerande hyra för förhandlingarna med de privata aktörerna. Men efter 2011 försvann 
allmännyttans normerande roll och alla förhandlingar utgick från bruksvärdet. Sedan dess har 
man haft konflikt varje år om vad som ska utgöra en grund för förhandlingarna. Men nu sitter 
Hyresgästföreningen, fastighetsägarna och SABO och gör upp en grund för hur hyrorna ska 
förhandlas i de årliga förhandlingarna.  
 
Sedan kommer vi till systematisering för hyressättning på olika orter. Det är ett kontinuerligt 
arbete som Hyresgästföreningen utför som aldrig blir klart och på vissa orter finns det inte 
alls. Till exempel finns det en uppfattning i Stockholm att det är “finare” att bo i stan än 
utanför men förr var det tvärtom. Då måste hyresnivå/läges-kurvan för stockholmsområdet 

                                                
22 Mats Lindström, Allmänheten om bostadsbyggande mm, Rapport: Novus för Hyresgästföreningen. (2018-12-20) 
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vridas om till en som passar i dagsläget. Detta sker nu i långsam takt och det är därför man 
har liknande hyror i Tensta som på Östermalm.  
 
Det är viktigt att det här arbetet går långsamt för att skydda hyresgästerna från stora 
hyreshöjningar. Nu har man en överenskommelse som kallas Stockholmshyran, där man gör 
schablonartade hyreshöjningar för att styra hyresnivå/läge-kurvan i rätt riktning. Det betyder 
att man till exempel höjer allt i innerstan 3 % och i förorterna 1 % för att det i framtiden ska 
bli dyrare i stan. Efter ett antal år kommer då prisbilden spegla hur det ser ut med intresset för 
att bo i en viss del av Stockholm. Men när man gör en systematisk hyressättning går man in i 
varje lägenhet och sätter en målhyra för den specifika lägenheten. Man gör ett poängsystem 
för lägenheten som resulterar i en hyra för den lägenheten som man sedan använder som 
målhyra för framtida hyreshöjningar. Det systemet blir betydligt mer detaljerat men många 
kommuner saknar ett sådant system.  
 

 
Figur 2 Diagrammet beskriver hur hyresnivåerna ändras efter område.  

Ett A-läge motsvarar till exempel Östermalm i nutid och till exempel Husby i dåtid 

  
Hur tror ni att hyresutvecklingen i Stockholm kommer påverkas av det här förslaget? 
Här tror inte Hyresgästföreningen att detta förslag skulle göra det enklare för fastighetsägarna 
att hyra ut sina lägenheter utan man säger att så länge det är en brist på marknaden kommer 
hyran att ligga där betalningsviljan är. Dagens presumtionshyror anser Hyresgästföreningen 
vara marknadshyror och det anses vara den prisnivån som marknaden kan klara av att betala 
innan det blir för dyrt för hyresgästerna. Man poängterar dock att dessa presumtionshyror 
fortfarande är en förhandlad hyra och den fastigheten sätts in i ett system där man gör årliga 
hyresförhandlingar och därav får man en förutsägbarhet och hyran kommer följa vissa logiska 
mönster. Trots att hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen är det fortfarande en hög 
hyra. Det är här man tror att man kommer att då se förändringen om fri hyressättning på 
nyproduktion blir realiserad. Det man jobbar för idag är att försöka hålla hyreshöjningarna 
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nere på nyproduktion samtidigt som man försöker höja mer inom bruksvärdessystemet för att 
så småningom hamna på samma hyresnivåer inom både bruksvärdessystemet och 
nyproduktionen. Skulle man inte förhandla om nyproduktionen längre anser 
Hyresgästföreningen att man antagligen skulle börja på ungefär samma hyresnivåer som i 
dagsläget. Men i och med att fastighetsvärdarna själva bestämmer priserna så kommer 
hyrorna starta högt sedan klättra i samma eller högre takt än det förhandlade 
bruksvärdessystemet vilket skulle innebära att nyproduktionen alltid kommer vara dyrare. 
 
Tror ni att det skulle finnas motivation att bygga fler hyresrätter med det här förslaget? 
Här tror Hyresgästföreningen inte att det kommer att motivera för särskilt mycket mer 
byggande än vad det gör idag, däremot om man hade ändrat bruksvärdessystemet så tror man 
att det hade varit till stor betydelse för antalet byggda nyproduktioner. Men med nuvarande 
presumtionshyror, samt att det går att sätta egna hyror så länge de inte prövas i 
hyresnämnden, tror Hyresgästföreningen inte att det kommer resultera i någon större skillnad 
på byggtakten. 
  
Hur ser ni på att det inte finns en oberoende part vid tvister i hyresförhandlingar 
mellan er och fastighetsägare?  
Det ingår i arbetet som Hyresgästföreningen gör med fastighetsägarna och SABO, att man 
försöker få till en oberoende aktör som kan gå in i situationer där man inte kommer överens.  
Det står i Januariavtalet att en oberoende tvistelösare är önskvärt, och detta ser 
Hyresgästföreningen som att politikerna vill ha det i Januariavtalet ifall Hyresgästföreningen, 
SABO och fastighetsägarna inte lyckas få till en oberoende part på egen hand. 
  
Hur stor andel av lönen är rimligt att lägga på boende för hyresgäster i Stockholm 
idag?  
Hyresgästföreningen har ingen specifik åsikt för Stockholm i den här frågan. De har en mer 
nationell strategi där målet är 25 %. Detta kommer från den bostadssociala utredning som  
gjordes under 1940-talet och är då en allmän målsättning. Det kan man säga är det som en 
svensk lägger på allt som ingår i hyran. Idag ligger siffran på ca 28 % i snitt.  
  
Vad anser ni är en rimlig avkastning för en fastighetsägare? 
Detta har Hyresgästföreningen ingen direkt åsikt om, man anser att hyran ska vara satt utifrån 
bruksvärdesprincipen och där finns inga riktlinjer om att man ska se över i vilken grad 
fastighetsbolagen gör vinst eller ej. Men man håller just nu på att se över om det ska vara en 
av grunderna för de årliga förhandlingarna med just fastighetsbolagens lönsamhet. Utfallet 
kan mycket väl bli att man vill välja att titta på det i framtiden. Det handlar dock inte om att 
de ska ha någon direkt uppfattning om avkastningen utan snarare för att man vill få 
allmännyttan att vara så allmännyttig som möjligt. När man gör förhandlingar görs egna 
bedömningar från Hyresgästföreningens sida när man förhandlar med ett visst bolag och då 
tar man hänsyn till bolagets förutsättningar. 
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Vad kan ni se för värdeökning för era hyresgäster i form av boendekvalité och 
livskvalité med hänsyn till marknadshyror?  
Hyresgästföreningen tycker definitivt att det kan vara en faktor men det beror mycket på vad 
det finns för system som garanterar saker som boendekvalité. För stora aktörer skulle det 
kunna vara en slags ad hoc-lösning men det är ju vanligast att det finns underhållssystem som 
man följer. Att lägga in villkor för hyreshöjningar med renoveringar är något som framför allt 
sker med mindre hyresvärdar. Där kan man säga att det ofta finns lite mer “personal touch” 
men det är oftast mer systematiserat ändå. 
  
Anser ni att fastighetsbolag i dagsläget borde öka belåningsgraden för att kunna hålla 
lägenheterna i bra skick vid större renoveringar och dylikt?  
Idag finns det inga underhållsfonder som det gjorde förr i tiden. Detta är något som 
Hyresgästföreningen driver idag tillsammans med SABO och fastighetsägarna att det ska 
finnas en underhållsfond som är skattefri. Tittar man på vad lagen säger så ska underhåll ingå 
i den befintliga hyran. Skattesystemet man har idag fungerar inte på det sättet - lägger man 
undan pengar från vinsten för underhåll kommer dessa att beskattas som vinst. Man ska alltså 
inte behöva låna pengar för att göra renoveringar samt underhålla fastigheterna. 
  
Hur ser ni på konkurrens mellan privata ägare och allmännyttan? Bör man ha 
konkurrens på bostadsmarknaden?  
Självklart ska det finnas konkurrens. Det har aldrig varit på så vis att det endast finns en 
hyresvärd förutom möjligtvis på vissa mindre orter. Det har alltid funnits både privata och 
allmännyttiga bostadsbolag och allmännyttan ska visa vägen för god förvaltning till de privata 
som ska följa efter. Alternativet skulle vara att avveckla antingen allmännyttan så man endast 
får konkurrens mellan privata fastighetsvärdar och anta att den konkurrensen sköter sig själv, 
eller att avveckla de privata och endast driva allmännyttiga fastighetsbolag. Inget av dessa 
alternativ anser man vara bra. Att marknaden består av både allmännyttiga och privata 
fastighetsägare är bäst då de stärker varandra. 
   
Vilka grunder tycker ni ska vara underlaget för en skälig hyra? 
Det viktiga med en hyra är att det ska vara intressant att förvalta en hyresfastighet. Men det 
ska gärna vara ett sådant antal bostäder att hyran hamnar nära jämviktsnivån. Det är 
egentligen dessa två punkter som gör att man hittar balansen för en skälig hyra. 
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7.5 Övrigt  
Utöver de frågor som alla intervjuer innehöll kom det fram intressanta synpunkter som tas 
upp här.  
 
Willhem och Bo Lundblad Fastigheter adresserar ett problem som uppstår i dagens 
hyressystem. Hyresgästföreningen säger ofta nej till hyreshöjningar som endast syftar till att 
öka hyrorna i samma takt som fastighetsägarnas kostnadsutveckling. Underminerar man dessa 
kostnadsökningar över en lång tid kommer man inte längre kunna ta ut någon vinst på 
fastigheterna, vilket skulle resultera i att man slutar bygga hyresrätter. Det man menar är att 
Hyresgästföreningen har ett slags informellt veto i denna fråga där man inte kan komma 
överens. För att motverka detta behövs att man tillsätter en oberoende part som måste komma 
in vid tvister som man i dagsläget saknar. 
 
Wallenstam tar upp problemet med andrahandskontrakt i Stockholm. Detta är ett problem 
framför allt i tryggheten för den som hyr lägenheten då man inte har att göra med en riktig 
hyresvärd utan att man hyr av en privatperson. Därmed saknar man ofta de rättigheter som 
man får med en kommersiell hyresvärd. Detta hänger bland annat ihop med att hyrorna i 
Stockholm är så pass låga att om man kan komma över en hyreslägenhet i innerstan tar man 
den även om behovet inte finns och hyr ut den i andra hand. Wallenstam ser alltså att desto 
fler som kan få tag i ett förstahandskontrakt desto bättre.  
 
En intressant punkt som kom upp var marksubventionen i Stockholm eller tomträtten som 
man även säger. Detta innebär att Stockholm stad subventionerar markpriserna för att göra det 
mer intressant för en fastighetsägare att bygga hyresrätter. Flera av de fastighetsägare som 
intervjuats ser inte tomträtten som en subvention utan snarare som en förutsättning för att 
kunna bygga hyresrätter i stockholmsområdet. Det ger möjligheten till en rimlig avkastning 
samtidigt som man håller hyrorna på en rimlig nivå. I Stockholm innerstad skulle det gå att 
höja hyran mer men det skulle även öka hyresgästomsättningen. Detta skulle öka 
förvaltningskostnaden, då det är dyrt med byte av hyresgäster, vilket ingen skulle vinna något 
på.  
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8. Analys 
 
Det finns ett stort missnöje med hyresmarknaden och inte minst bruksvärdessystemet bland de 
flesta inblandade parter. Även om denna rapport inte inriktar sig på det befintliga beståndet är 
det omöjligt att bortse från det faktum att bruksvärdessystemet verkar vara i mer behov av en 
reform än nyproduktionens presumtionshyror.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att Januariavtalet bara är ett förslag och tanken är att beslut ska 
tas 2021. Detta ledde till att en del svar från politikerna blev relativt otydliga och det 
påverkade även frågorna som tagits upp med fastighetsägarna. Men man kan ändå få en tydlig 
bild av var de olika partierna står i frågan och åt vilket håll de vill få frågan att gå vidare. Det 
är dock svårare att få konkreta svar på frågor som är specifika och vi har därför gjort 
antaganden på en del frågor. Det är inte ens säkert att detta förslag blir verklighet. Syftet med 
förslaget från politikernas sida är att man vill minska köerna på hyresmarknaden och att man 
vill att en person som är i behov av boende ska kunna få en lämplig lägenhet inom rimlig tid. 
Eftersom Socialdemokraterna ställer sig emot det här förslaget måste det även finnas andra 
lösningar som kan hjälpa problemen på bostadsmarknaden.  
 
Fastighetsbolagen behöver dock inte använda sig av presumtionshyror idag när man bygger 
nyproduktion utan kan ställa sig utanför systemet och sätta egensatta hyror på fastigheterna. 
Detta gör man inte gärna då det utgör en stor risk att inte ha förhandlat hyran med 
Hyresgästföreningen. Om en hyresgäst bor i en hyreslägenhet med egensatt hyra från 
fastighetsägaren och hyresgästen anser hyran vara oskälig så kan man vända sig till 
hyresnämnden för att få sin hyra prövad. Har man blivit tvungen att sätta en hög egensatt hyra 
riskerar man att förlora en prövning eftersom det inte finns andra referenslägenheter som har 
liknande hyresnivåer. Detta resulterar i att många fastighetsförvaltare helst undviker att sätta 
egensatta hyror på grund av denna risk, vilket möjligtvis kan medföra att det byggs färre 
hyresrätter i dagsläget än vad man skulle kunna.  
 
Hyresgästerna uppfattar marknadshyror som generellt skrämmande. Det kan anses vara ett 
mer laddat ord än det egentligen behöver vara. När man tänker reglerad marknad i dagsläget 
är det lätt att tro att hyrorna möjligtvis skulle gå upp markant vid en avreglering på 
marknaden. Enligt fastighetsägarna samt Hyresgästföreningen behöver detta inte vara fallet. 
Dagens nyproduktion anses redan av många aktörer vara runt ett rimligt marknadspris i 
dagsläget och vid en eventuell avreglering på marknaden tror man inte att hyrorna markant 
skulle öka, och om hyran skulle öka leder det troligen till mer byggande, vilket senare får 
marknadspriset att sjunka.  
 
En anledning till att det är så pass höga hyror på nyproduktion i Stockholm är att vi har höga 
byggkostnader i Sverige. Detta resulterar i att man måste ligga på en hyresnivå som anses 
vara nära en marknadshyra. Det vill säga den hyran som hyresgäster klarar av att betala. Trots 
detta är det inga problem att få lägenheter uthyrda eftersom vi har en stor brist på bostäder i 
Stockholm. Svenska Bostäder och Förvaltaren säger att man nästan aldrig har haft problem att 
få lägenheter uthyrda. Däremot är de höga hyrorna fortfarande ett problem för hyresvärdarna 
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eftersom höga hyror leder till att hyresgästerna flyttar runt mycket och en hög 
hyresgästomsättning kostar mycket pengar. Detta skulle man kunna vrida på och säga att det 
är ett problem med att få lägenheter uthyrda eftersom folk inte bor kvar tillräckligt länge för 
att det ska bli lönsamt för fastighetsägaren. Detta leder till att man behöver hålla hyrorna på 
en nivå som gör att hyresgästerna har råd att bo kvar i lägenheten. Men för att kunna hålla så 
låga hyror i nyproduktion skulle man behöva få ner byggkostnaderna en hel del. 
 
Tittar man på hyresnivån i Stockholm på nyproduktion kan man konstatera att det inte går att 
justera hyran uppåt. Med detta i åtanke kan man säga att hyresnivån inte skulle få någon 
större påverkan av ett införande av fria marknadshyror. Det som istället kan påverka 
fastigheterna är hur man lägger upp systemet och hur mycket lättare det kan bli för en 
hyresvärd att driva sin verksamhet. Till exempel skulle fastigheternas värde kunna öka genom 
att man kan se en säkrare investering och har en större säkerhet i att få tillbaka sina pengar 
inom en överskådlig framtid. Att fastigheternas värde skulle öka på grund av att man fick in 
ett större kassaflöde är svårare att se. Som nämnt tidigare skulle det till och med kunna slå 
tillbaka och bli mindre lönsamt att höja hyran.  
 
Vid intervjun med Hyresgästföreningen framkom det att målet man har med de årliga 
hyreshöjningarna är att åstadkomma en större höjning på bruksvärdessystemet än på 
presumtionshyrorna. Denna målsättning har man på grund av att man vill få 
bruksvärdessystemet och presumtionshyrorna i framtiden att ligga på ungefär samma nivå. 
Vid intervjuerna med fastighetsägarna uttryckte de dock starkt sitt missnöje med 
hyresnivåerna på bruksvärdessystemet.  
 
Många av de intervjuade fastighetsägarna anser att de årliga höjningarna på 
bruksvärdessystemet inte stiger i samma takt som kostnadsutvecklingen i dagsläget. Det är 
dessutom bruksvärdessystemet som är de hyrorna som ska höjas mest i de årliga 
förhandlingarna enligt Hyresgästföreningen samt att de inte tar hänsyn till fastighetsägarnas 
ekonomiska situation vid förhandlingarna i dagsläget. Detta innebär att över en längre tid om 
hyreshöjningarna underminerar den årliga kostnadsutvecklingen kommer inte hyresrätter att 
kunna byggas till slut och hyresrätten kommer att försvinna från bostadsmarknaden. Redan 
idag kan vi se att det inte är tillräckligt lönsamt för mindre etablerade fastighetsbolag som till 
exempel för Bo Lundblad Fastigheter som väljer att avstå från investering i nyproduktion på 
grund av de höga riskerna kombinerat med låg avkastning.  
 
De större aktörerna vi har pratat med bygger relativt mycket i dagsläget. Vissa har tusentals 
lägenheter i planeringsstadiet eller under produktion. Samtidigt har vi en bostadskö i 
Stockholm som ligger runt 550 000 personer. Vad man däremot måste tänka på är att alla som 
står i kön inte är i behov av lägenhet utan använder det mer som en säkerhet ifall man behöver 
boende i framtiden. Det är dock fortfarande ett faktum att det behöver byggas mer än vad som 
byggs idag. Även om kön skulle innehålla 50 000 personer som är i behov av ett boende 
räcker det inte att bygga några tusen lägenheter per år eftersom befolkningen kommer 
fortsätta öka.  
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Att införa ett bättre system som kan göra en investering mer intressant skulle kunna öka 
byggandet men det krävs även ett bidrag från kommunen att göra mark tillgänglig för 
byggande eftersom detta är en bristvara. Däremot skulle det kunna innebära att man behöver 
lätta på vissa krav på nybyggnation då många ställen där det finns ledig mark innebär dyra 
lösningar för att få byggnaden godkänd enligt BBR (Boverkets Bygg Regler) och andra lagar. 
Till exempel kan det vara dyrt att klara av ljudkrav om man bygger nära en större väg och 
därför får marken stå obebyggd.  
 
Prisutvecklingen på nyproduktion sedan slutet av 60-talet visar att hyrorna på nyproducerade 
hyresrätter ökat kraftigt. Grafen nedan är tagen från SCB’s hemsida och visar prisutveckling 
på hyresbostäder sedan slutet av 60-talet. 
 

 
Figur 3 Diagrammet visar utvecklingen av hyror i jämförelse med prisutvecklingen mätt med konsumentprisindex.23 

Man måste ta hänsyn till att inflationen varit med och påverkat denna prisstegring. Enligt 
ekonomifakta.se, vid beräkning av inflation, motsvarar 100 kr år 1969 i dagens värde 848 kr. 
Detta betyder att hyrorna ökat med över 100 % från slutet av 60-talet. Ändå kan inte 
fastighetsbolagen sänka presumtionshyrorna på grund av dagens höga byggkostnader. Detta 
påvisar att för att kunna få en bättre hyresmarknad i framtiden är det nödvändigt att sänka 
byggnadskostnaderna. 
 
Hyresmarknaden i Tyskland är inte långt ifrån det man har idag i Sverige på nyproduktion. 
Det är ett system med marknadshyror där hyresvärden bestämmer hyran till den nivå man 
tycker att man behöver ligga på. Men den marknaden är fortfarande tydligt reglerad av staten 
för att besittningsskyddet för hyresgästen inte ska urholkas. Det här är ett system som har 
många likheter med det svenska systemet men samtidigt skiljer sig på många punkter 
framförallt i hur hyrorna sätts. Den tyska modellen är något som man skulle kunna ta efter när 

                                                
23 SCB, Hyror och den allmänna prisutvecklingen 1969–2018 (Bild), 2018-10-04 (Hämtad 2019-05-28) 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/hyror-i-
bostadslagenheter/pong/tabell-och-diagram/hyror-och-den-allmanna-prisutvecklingen/ 



 - 36 - 

man utformar ett system med marknadshyra i Sverige. Det skulle kunna användas som en 
mall eller inspiration vid införandet av ett hyressystem med fria marknadshyror. Däremot kan 
det slå hårt mot områden med brist på hyresrätter att införa ett sådant system på det befintliga 
beståndet. I områden med bostadsbrist kan hyrorna skjuta i höjden på relativt kort tid om 
hyresvärdarna blir fria att sätta vilken hyra som helst.  
 
Även om detta förslag inte skulle leda till en högre prissättning på nyproduktionen skulle det 
ändå kunna leda till större variationer i prissättningen inom hyresfastigheter, till exempel 
mellan högsta våning och bottenvåning. Detta skulle kunna resultera i att fler “billigare” 
lägenheter kommer ut på marknaden då kan prissätta lägenheterna på ett annat sätt mot i 
dagsläget.  
 
Då man inte vet vad en eventuell ändring av systemet till fri hyressättning på nyproduktion 
skulle göra med marknaden skulle man kunna tänka sig att en fri hyressättning på 
nyproduktion i kombination med en marknad med markbrist skulle kunna innebära en 
marknad där priserna på nyproduktion går upp. Då markbristen medför att det blir svårt samt 
ont om plats att bygga på skulle det kunna göra att priserna inte går ner på hyresrätterna då 
man inte kan mätta efterfrågan på marknaden. 
 
Underhåll på fastigheter är en vital del av förvaltningen men det kan vara svårt att finansiera i 
dagsläget. I lagen står att underhåll ska ingå i hyran hyresgästen betalar varje månad. 
Problemet idag är att det saknas ett bra sätt att lägga undan pengar för underhåll. Att skapa en 
skattefri underhållsfond kan vara ett bra sätt att göra det lättare att motivera ett kapital för 
större renoveringar. I dagsläget beskattas alla pengar som läggs undan som vinst oavsett om 
det är ren vinst eller pengar avsedda till renoveringar. Detta gör det svårare att motivera en 
stark underhållsfond hos fastighetsägaren vilket i sin tur kan sänka kvalitén på boendet för 
hyresgästen. Dessutom leder det till att man väljer att låna pengar istället till renoveringar i 
många fall istället för att ta av sparat kapital då det blir dyrare vid vinstbeskattningen.  
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9. Slutsatser 
 
Slutsatsen man kan dra av den information vi har tagit del av är att fastighetsägarna inte tror 
på någon större påverkan på hyresmarknaden av att införa marknadshyror på nyproduktion. 
Framför allt inte om man tittar på inkomster från hyror.  
 
Den stora vinningen för fastighetsägarna om detta förslag kommer att realiseras är själva 
tanken med en fri hyressättning. Fastighetsägarna hoppas att detta kommer att implementeras 
på bruksvärdessystemet likaväl som på nyproduktionen. Tanken är att det skulle vara lättare 
för fastighetsvärden att göra en bra affär av att hyra ut sina lägenheter och det skulle i sin tur 
även kunna locka nya hyresvärdar till marknaden för nyproduktion. Det blir tydligt att ett 
införande av marknadshyror kan hjälpa marknaden på fötter igen då fler skulle vara 
intresserade av att bygga hyresfastigheter. Men på grund av markbristen kan man inte 
förvänta sig att marknaden kommer att utvecklas hur mycket som helst. Det är fortfarande en 
förutsättning att man behöver bra mark att bygga på.  
 
Idén med presumtionshyrorna var att få igång byggandet av hyresrätter eftersom 
bruksvärdessystemet inte tillät en hyra som täckte kostnaden för att bygga ett hyreshus. Man 
behövde ett system där det framgick klart att man skulle få en hyra som gjorde det möjligt att 
bygga ett hyreshus och kunna få en avkastning som var skälig. Bostadsbristen i Sverige är 
något som bara kan lösas genom att bygga bostäder.  
 
För att få en skälig avkastning på nyproducerade fastigheter var man tvungen att förändra 
förutsättningarna i bruksvärdessystemet. Presumtionshyran kom till då man ville differentiera 
nybyggda fastigheter från befintliga fastigheter. Presumtionshyran baseras på kalkyler för 
byggnation och förvaltning plus en skälig vinst för fastighetsbolaget.  Bruksvärdessystemet 
ser till vad Hyresgästföreningen anser vara en rimlig hyra för en lägenhet i området. 
Presumtionshyran gör det alltså mycket lättare att få en skälig hyra för fastighetsägaren som 
måste täcka sina byggkostnader.  
 
Vidare studier kan göras i form av en analys på hur hyresmarknaden skulle kunna förändras 
vid en reform av bruksvärdessystemet, då detta ansågs av fastighetsägarna att kunna få en 
mycket större betydelse för deras verksamhet. 
 
Kontentan är att det inte finns en lösning på problemen på hyresfastighetsmarknaden, utan 
flera olika. Det innebär att det tål att tänka på hur, när och i vilken utsträckning man vill 
angripa problemen på hyresmarknaden. 
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10. Rekommendationer 
 
Man bör fokusera på att införa en oberoende tvistelösare som kan gå in när 
Hyresgästföreningen och fastighetsägarna inte kan komma överens om hyreshöjningar. Detta 
skulle snabbt kunna skapa en friskare marknad. Eftersom marknaden inte anses vara fullt 
funktionell borde man från Hyresgästföreningens sida lägga ner tid på att reda ut hur man ska 
kunna förhandla på ett bra sätt med fastighetsägarna. Detta för att kunna stärka sin egen 
position på hyresmarknaden. Om Hyresgästföreningen och fastighetsägarna kan ha goda 
relationer kommer det dessutom leda till att man inte behöver fundera på om man borde ha 
marknadspriser över bruksvärdessystemet och presumtionshyrorna.  
 
Man skulle även kunna använda sig av alternativa metoder för att få dagens hyressystem att 
fungera bättre på marknaden. Till exempel driver Hyresgästföreningen i dagsläget en fråga 
där man vill att fastighetsbolagen ska kunna ha möjlighet att lägga undan pengar i en 
underhållsfond som inte beskattas vid årsskiftet som vinst. Detta i kombination med andra 
marknadsåtgärder skulle möjligtvis kunna resultera i en friskare marknad där hyresgästerna 
får behålla sitt fulla konsumentskydd samt att fastighetsägarna endast behöver förhandla med 
Hyresgästföreningen och inte varje enskild hyresgäst om vilken hyra som ska gälla för varje 
enskild lägenhet.  
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Ordlista 
 
Allmännyttan: 
Alla kommunala bostadsbolag ingår under denna rubrik, allmänna fastighetsbolag har inte 
samma avkastningskrav på sina investeringar som de privata fastighetsägarna måste ha för att 
gå runt. 
 
BBR: 
Boverkets Byggregler 
 
Bruksvärdessystemet: 
Det system som det äldre beståndet fastighetsbeståndet finns inom. Alla byggnader byggda 
innan 2006 finns i detta system då det är detta år som presumtionshyrorna infördes. 
 
Konsumentskydd: 
Samlingsnamn för de lagstiftningsåtgärder som är till för att skydda konsumenter när de ingår 
avtal med näringsidkare.  
 
Målhyra: 
Ett satt mål på vilken man vill ha hyran inom en viss tid. 
 
Nyproduktion: 
Helt nya fastigheter. 
 
Ockerhyra: 
En hyra som är så hög så den inte anses vara rimlig. 
 
Prefab: 
Byggnadselement som levereras till en arbetsplats färdigställda. 
 
Presumtionshyra: 
System skapat 2006 för nyproducerade fastigheter. Syftet var att kunna ge en skälig 
vinstmarginal till fastighetsägarna då bruksvärdessystemet inte kunna tillgodose detta på 
grund av de höga kostnaderna en nyproducerad fastighet innebär. 
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Reform: 
En förändring som ger en förbättring i samhället och har föregåtts av en utredning. 
 
Socialbostäder: 
Bostäder som tillhandahålls av kommunen till personer med sämre ekonomi.  
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