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Abstract 
 

The main focus in this thesis has been to examine different housing companies rental policy 

in Stockholm and to review how easily it is to maintain relevant information regarding the 

leasing process through the companies websites. We want to see if there is any difference 

between how the housing companies convey their demands and how this affects the person 

looking for a rental apartment. Furthermore, we want to see how everything above affect the 

society, especially students. Is there any difference between municipal housing companies 

and private housing companies in Stockholm?  

 

We analysed 13 websites belonging to different housing companies to find answers to our 

questions. The housing companies involved in the study are: HSB, Ikano Bostad, Wallenstam, 

Byggvesta, Rikshem, Willhem, HEBA Fastigheter AB, Svenska Bostäder, Stockholmshem, 

Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stadsholmen and Stockholms Studentbostäder. We 

studied how the different companies have decided to form their respective rental policy and 

how easy it is to find relevant information as an applicant. A comparison between the 

companies became possible with the gained information, the comparison gave us a clear 

picture of some recommended improvements within the field.   

 

It turned out to be a significant difference between the municipal rental companies and the 

private rental companies, where the private rental companies control their rental policies more 

strictly than the municipal rental companies. All of the housing companies’ websites were 

more or less weak in terms of availability and language possibilities. In the study we also 

covered the perspective of sustainability consider its significance for a further functioning 

society.  

 

In conclusion we provided recommendations for the housing companies in order to improve 

their rental policies and their websites. In our opinion should most effort be put on improving 

the opportunities for all individuals on the housing market to receive a residence. The housing 

companies’ websites should be improved with regard to transparency and language 

possibilities, to develop the housing market from a social and technologic perspective.   

 

Störst vikt bör läggas på att förbättra möjligheten för alla individer på bostadsmarknaden för 

att få en bostad. Samt att förbättra bostadsföretagens hemsidor i fråga om transparens och 

språkmöjligheter, för att utveckla bostadsmarknaden ur ett socialt och teknologiskt 

perspektiv. 
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Sammanfattning 
 
 

I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom 

Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen 

via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag 

förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. Hur påverkar 

detta samhället och i synnerhet hur påverkar det oss som studenter? Finns det även en skillnad 

mellan kommunala och privata bostadsföretag i Stockholmsområdet?  

 

För att finna svar på frågeställningarna undersökte vi 13 olika privata- och kommunala 

bostadsföretag; HSB, Ikano Bostad, Wallenstam, Byggvesta, Rikshem, Willhem, HEBA 

Fastigheter AB, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, 

Stadsholmen samt Stockholms Studentbostäder. Vi studerade hur företagens respektive 

uthyrningspolicy var utformade på deras hemsidor samt hur lättillgängligt det var att hitta viss 

väsentlig information som bostadssökande. Detta blev en jämförelse företagen sinsemellan 

vilket gav oss en överskådlig bild på vad som bör förbättras inom området.  

 

Det visade sig finnas en betydlig skillnad mellan privata- och kommunala bostadsföretag där 

den största skillnaden var att privata bostadsföretag reglerar sina uthyrningspolicy hårdare än 

vad de kommunala gör. Alla hemsidor var mer eller mindre dåligt utformade gällande 

tillgänglighet och språkmöjligheter. Vi behandlade även våra studiefrågor utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv då det anses vara betydande för ett fortsatt fungerande samhälle.  

 

Avslutningsvis gavs rekommendationer för bostadsföretagen för att förbättra sina hemsidor 

och policys. Störst vikt bör läggas på att förbättra möjligheten för alla individer på 

bostadsmarknaden för att få en bostad. Samt att förbättra bostadsföretagens hemsidor i fråga 

om transparens och språkmöjligheter, för att utveckla bostadsmarknaden ur ett socialt och 

teknologiskt perspektiv. 
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Förord  

Denna studie är ett kandidatexamensarbete skrivet under vårterminen 2019. Arbetet är en del 
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inriktning Fastighetsekonomi. Handledare under arbetets gång har varit Agnieszka Zalejska 

Jonsson som själv är forskare för avdelningen Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm.   

 

Ett särskilt tack vill vi först och främst framföra till alla studenter och forskare som lagt sin tid 

på att läsa uppsatsen under arbetets gång för att därefter komma med hjälpfulla synpunkter 

och råd som har bidragit till ett bättre slutresultat. Därefter vill vi tacka vår handledare 

Agnieszka Zalejska Jonsson för sina kloka råd och givande handledningsmöten som har styrt 

oss i rätt riktning. Vi vill även tacka både Agnieszka Zalejska Jonsson och Henry Muyingo 

för ett fantastiskt bra upplägg i arbetsprocessen till kandidatarbetet som successivt hjälpt oss 

att hela tiden ligga i god fas. Slutligen vill vi tacka Kerstin Annadotter och Gunnar Blomé för 

sin tidigare skrivna studie om bostadsföretagens uthyrningspolicy i Landskrona kommun som 

en stor del av detta arbete har utgått ifrån.  
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1. Inledning 
 

Bostadsbristen i Sverige är idag ett faktum, under 2018 uppgav 243 kommuner av 290 att de har brist 
på bostäder och endast tre kommuner anser att de har ett överskott (Ekonomifakta, 2019). 

Bostadsefterfrågan i Stockholmsområdet är hög och bristen på hyresrätter är en bidragande faktor för 

problemet. Alla människor har idag inte möjlighet att söka en hyresbostad på grund av bristande 
inkomst, betalningsanmärkningar, ålder etc. som idag är några exempel på krav för att kunna komma 

in på dagens bostadsmarknad.  
 

Med uthyrningspolicy avses att bostadsföretag i Sverige idag har vissa övergripande grundkrav som 

måste uppfyllas av den bostadssökande för att personen i fråga ska ges möjlighet att få hyra en bostad 

av bostadsföretagen.  
 

Utifrån bostadsföretagens eller fastighetsägarens perspektiv är uthyrningspolicy ett verktyg som kan 

användas för att skapa exkludering i samhället. Genom att ha höga krav på en bostadssökande kan 

bostadsföretagen minimera riskerna för uteblivna hyresbetalningar eller att få hyresgäster som stör de 

andra hyresgästerna i sin vardag. Utifrån hyresgästens perspektiv kan uthyrningspolicyn skapa en 

större trygghet och trivsel då chansen blir större att området består av skötsamma hyresgäster men 

policyn kan också skapa diskriminering.  

 

Hyresgäster riskerar att diskrimineras med strikta grundkrav i uthyrningspolicyn på grund av att de 

inte har tillräckligt med inkomst eller kanske inte tillräckligt många ködagar. I sin tur kan detta skapa 

en mindre trygghet då hyresgästerna kan bli tvingade att flytta ut vid exempelvis en separation då de 

inte längre uppfyller grundkraven. Utifrån samhällets perspektiv kan val av uthyrningspolicy påverka 

segregationen i samhället och områden kan bli klassade som mer eller mindre attraktiva. Det kan även 

leda till att vissa grupper diskrimineras vilket skapar ett missnöje i samhället. Vissa områden kan även 

bli utsatta för större vandalisering som följd av utanförskapet vilket ökar samhällskostnaderna och en 

ökad belastning i ett område kan uppstå om det till största del bara bor en typ av människor i området 

såsom pensionärer. (Annasdotter et al. 2014) 

 

1.1 Bostadsbristen i Stockholm 

  
Trots en ökad produktion av bostäder råder det bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner och 

oftast är det hyresrätter som det är störst brist på (Borg 2018). En individs lokaliseringsval påverkas av 

en mängd olika faktorer, två av dem är vart det finns tillgång till jobb och utbildning (Brunes 2015). 

Det finns flera anledningar till den rådande bostadsbristen i Stockholm, de största bidragande 

faktorerna kan tänkas vara att Sveriges befolkningsmängden hela tiden kontinuerligt stiger samtidigt 

som det pågår en urbanisering som också ökar trycket på bostäder (Borg 2018). I och med ökad 

efterfrågan på hyresrätter i Stockholm som följd av ökad population och urbanisering, ökar även 

hyrespriserna och bidrar till bostadsbristen.  

 

Hyresrätter är därmed viktiga för att utveckla en stark och rörlig arbetsmarknad då personer som hyr 

sin bostad har större tendens att flytta till skillnad från personer som istället äger sin bostad. 

Hyresrätter bidrar alltså till en större flexibilitet och kan tänkas vara extra viktiga för studenter och för 

andra med till exempel låg inkomst som har svårt att komma in på bostadsmarknaden 

(Hyresgästföreningen, 2017).  
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1.2 Kommunala och privata bostadsföretag 

 

Kommunala bostadsföretag 

  
I Sverige har begreppet allmännyttigt bostadsföretag förekommit i olika författningar som statligt 

bostadsstöd sedan 1935 (Boverket, 2006). Allmännyttiga bostadsföretag är kommunala företag som 

finns lokaliserade runt om i hela Sverige med uppdrag att kunna erbjuda hyresbostäder till alla 

samtidigt som bostäderna upplåts enligt självkostnadsprincipen och till så låga kostnader som möjligt 

(Sabo, u.å.). Med att kunna erbjuda hyresbostäder till alla menas att faktorer som ursprung, ålder och 

inkomst i större utsträckning inte ska påverka en individs möjligheter till att få tillgång till en 

hyresbostad.  

 

En tredjedel av befolkningen i Sverige bor idag i en hyresbostad där ungefär hälften av bostäderna ägs 

av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag medans andra hälften av bostäderna istället ägs av en 

privat fastighetsägare (Sabo, u.å.). I Stockholm finns det fyra kommunala bostadsföretag, nämligen: 

Stockholmshem, Svenska bostäder, Familjebostäder och Micasa Fastigheter.  

 

För kommunägda företag gäller i enlighet med kommunallagen (2017:725) att kommuner måste följa 

självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än det som motsvarar 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller (2 kap. 6 §) och får endast bedriva 

näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna (2 kap. 7 §). År 2011 trädde Allbolagen i kraft vars syfte 

är att behandla principerna för allmännyttan. Bolagen ska enligt lagen i allmännyttigt syfte förvalta 

fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i 

ägarkommuner samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  

 

Kommunen har dessutom ett samhällsansvar och verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Med affärsmässiga principer menas att bolagen ska utgå från vad som på lång sikt är bäst 

för bolaget och att bolagen inte ska ges särskilda fördelar av sina ägare som gynnar dem ekonomiskt 

gentemot de privata konkurrenterna (Sabo, u.å.). Det samhällsnyttiga ansvaret innebär att kommunala 

bostadsföretag ska ta ett miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.  
 

Motsvarande Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag har de flesta andra länderna i Europa 

en så kallad ”social housing” där idén är att bygga lägenheter för ekonomiskt eller socialt svagare 

hushåll. I Sverige har social housing både av politiker och stora aktörer på bostadsmarknaden setts 

som otänkbart då man oftast anser att billigare bostäder för vissa grupper är kontroversiellt. 

 
Privata bostadsföretag 

  
Är inte bostadsföretagen kommunalt ägda är hyresvärden istället en privat fastighetsägare. I Sverige 

ägs drygt hälften av alla hyresrätter av privata bostadsbolag.  
 

Några exempel på stora privata bostadsföretag i Stockholm är HSB Stockholm, Ikano bostad och 

Wallenstam (Bostad Stockholm, 2010).  

 

Det vanliga antagandet är att privata företag försöker bedöma vilka åtgärder som kommer maximera 

deras vinst. Denna bedömning genomförs på så sätt att företaget uppskattar hur vinsten kommer 

utvecklas under åren och därefter utförs en nuvärdesberäkning med en förhållandevis låg kalkylränta 

av de framtida vinsterna (Lind, Lundström 2011). De privata bostadsföretagen behöver inte i och med 

att de inte är kommunalt ägda följa paragraferna i kommunallagen eller Allbolagen vilket då ger dem 

möjlighet ur en juridisk synvinkel att vinstmaximera.  
 

Trots detta jobbar de ledande privata fastighetsföretagen mycket med att exempelvis utveckla 

företagets personal, bedriva en aktiv kapitalförvaltning, bygga nätverk med kunder, personal och 
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leverantörer med mer. De privata fastighetsföretagen blir i princip tvungna att arbeta med dessa 

exempel då de befinner sig på en konkurrensmarknad (Lind, Lundström 2011).  

 

Hade inte de privata företagen kunnat erbjuda liknande villkor till den framtida hyresgästen hade de 

kommunala företagen till slut konkurrerat ut de privata. Att de privata företagen i dagens 

bostadsmarknad inte bara fokuserar på att vinstmaximera handlar således allra främst om företagets 

överlevnad på marknaden. Detta tillvägagångssätt av de privata företagen leder hypotetiskt sätt till att 

en vinst på kort sikt är svår att åstadkomma, men genom att utföra relativt kostsamma åtgärder på 

personal, kunder och även samhället uppskattar kan man därigenom vinna kunder genom ett bra rykte 

vilket kan bidra till vinst på sikt. 

 

Det viktiga med denna studie är undersöka om det finns en problematik med bostadsföretagens 

uthyrningspolicys och hur detta kan försvåra sökandet av en bostad för en individ som ej uppfyller 
alla krav som ställs på den sökande. Hur lätt är det dessutom att hitta all denna information? Hur 

förmedlar bostadsföretagen deras information gällande uthyrning och hur pass tillgängligt är det? På 

bostadsmarknaden skiljer man dessutom mellan privata och kommunala bostadsföretag. En viktig del 
av arbetet blir därmed att studera hur de olika bostadsföretagen använder sig av uthyrningspolicy på 

marknaden.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

  
Syftet med studien är att undersöka bostadsföretagens uthyrningspolicys i Stockholm samt att ge 

förslag till alternativa lösningar på grundkrav som bostadsföretagen kan använda sig av istället, som i 

slutändan kommer att gynna samhället. Målet är även att undersöka hur pass transparent 

bostadsföretagens hemsidor är idag, det vill säga hur mycket information som finns tillgängligt för 

allmänheten via bostadsföretagens hemsidor. Vi vill även undersöka hur företagen har valt att ge en 

bostadssökande olika språkmöjligheter via deras hemsidor.  

 
• Hur pass transparent är Stockholms bostadsföretags webbsidor i fråga om tillgänglighet för 

uthyrningspolicy?  

• Hur påverkas studenter av grundkraven för uthyrningspolicy?  

• Finns det alternativa lösningar kring grundkraven för att öka den socioekonomiska 
hållbarhetsaspekten?  

  

  

1.4 Disposition 

  
Nedan följer en beskrivning steg för steg om hur arbetet med rapporten genomfördes:  

 
• Arbetet börjar med en bakgrund som innefattar en inledning med syftet att förklara vad 

innebörden med arbetet är och hur det kommer att genomföras. Samt en beskrivning av 

begreppet uthyrningspolicy och vilken karakteristisk problematik som kan förekomma idag. 

• Därefter följer en beskrivning om hur bostadsmarknaden i Sverige ser ut idag och vilka regler 

som finns tillämpliga till detta.  

• Efter detta förklaras skillnaden mellan kommunala och privata bostadsföretag och vad dessa 

innebär.  

• Arbetet följer sedan med en beskrivning av metoden för studien och huruvida valet av 

metoden togs fram samt avgränsningar för studien. 

• Fortsättningsvis ges en sammanställning av tidigare studier inom samma område samt några 

teoretiska utgångspunkter som berör vårt huvudämne.  

• Hädanefter presenteras resultatet av jämförelsestudien mellan transparensen hos kommunala 

och privata bostadsföretags hemsidor i Stockholmsområdet.  

• Slutligen analyseras resultaten i en diskussion som utgår från den genomförda 

webbundersökningen. Diskussionen behandlar även alternativa lösningar för 

bostadsföretagens uthyrningspolicy utifrån teoriavsnittet. Som avslut flätas arbetet ihop i en 

slutsats, med inkludering av framtida forskning och avslutande kommentarer.   
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2. Metod 
 
I detta kapitel följer en beskrivning om hur arbetet har genomförts. En redogörelse ges även över 

vilken datainsamlingsmetod som valdes och varför valet just föll på att använda denna 
insamlingsmetod.  

 

2.1 Metodval 

  
För att samla in data till vår studie studerades olika bostadsföretags uthyrningspolicy i Stockholm. 

Efter att ha undersökt utbudet på bostadsföretagen i Stockholmsområdet valdes 13 stycken 

kommunala- och privata bostadsföretag ut för att vidare studeras. De utvalda bostadsföretagens 

uthyrningspolicys sparades i en separat mapp för att själva kunna gå tillbaka och granska kraven igen, 

för egen vinning och för att underlätta arbetet och spara tid. Den informationen som erhölls från 

hemsidorna kommer senare i arbetet att jämföras med varandra.  

 

Analyser och slutsatser om bostadsföretagens uthyrningspolicys togs utifrån hemsidans utseende. 

Hänsyn togs inte till några ändringar som företaget gjort på sin hemsida efter datumet då 

bostadsföretagens uthyrningspolicys sparades.  

 

Efter detta skapades ett excelark där information från bostadsföretagens hemsida samlades ihop i ett 

kalkylblad. I kalkylbladet redovisas om olika bostadsföretag har med vissa specifika grundkrav i sin 

uthyrningspolicy eller inte, dessa grundkrav väljs utifrån Kerstin Annadotters och Gunnar Blomés 

arbete.  

 

Andra parametrar som togs hänsyn till är det geografiska läget på bostäderna, hur stor omfattning av 

fastigheter och lägenheter de har, om bostadsföretaget är privat- eller kommunalägt och om 

grundkraven i uthyrningspolicyn skiljer sig åt beroende på om man är student eller inte.  

 

För att utöka arbetet ytterligare studerades även hur pass transparenta företagens hemsidor ansågs 

vara. För att kunna avgöra detta gjordes en bedömning över hur lätt det var att hitta väsentlig 

information för en bostadssökande på hemsidorna och om företagen givit användaren möjlighet att 

kunna översätta deras hemsida till engelska.  

 
Metoden att utföra en datainsamling genom en insamling av historiska data valdes främst på grund av 

ett av arbetets syften vilket är att undersöka hur pass transparent bostadsmarknaden i Stockholm är 

idag. Därefter finns det vissa fördelar med historiska data gentemot andra datainsamlingsmetoder. 

Med historiska data är att det ofta skarpt läge det vill säga det handlar ofta om situationer där aktörer 

har visat på ett beteende (revealed preferences) till skillnad från en situation där aktören istället bara 

uttalat sig om sitt beteende (stated preferences) (Brunes 2015).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

  
I detta arbete ska ett flertal olika bostadsföretags uthyrningspolicy närmare studeras. För att se hur 

uthyrningspolicyn skiljer sig åt i olika delar av Stockholm kommer även en jämförelsestudie mellan 

olika kommuner i Stockholm att genomföras.  

 

Valet av bostadsföretag och kommuner kommer göras genom ett strategiskt urval som baseras på vart 

det kan tänkas finnas störst variation på principerna vilket kan påstås vara i ett höginkomstområde 

kontra ett låginkomstområde. Arbetet kommer fokusera på att ta reda på hur grundkraven i 

bostadsföretagens uthyrningspolicy påverkar både hyresgästerna, bostadsföretagen och själva 

samhället ur både en positiv och negativ synvinkel samt vilka förslag på förbättringar det kan tänkas 

finnas. Fokus kommer även att finnas på att undersöka hur pass transparent marknaden är idag och om 

detta skiljer sig åt beroende på lokalisering och bostadsföretag. Utifrån det som erhålls från studien 

kommer en analys att genomföras för att diskutera på vilket sätt uthyrningspolicyn skiljer sig åt i olika 

delar av Stockholm och konsekvenserna av detta. 
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2.3 Avgränsningar 

  
Vi väljer att i arbetet begränsa oss till bostadsföretag som hyr ut bostäder i Stockholmsregionen. Detta 

görs då det i tidigare studier gjorts en jämförelse av uthyrningsregler i Landskrona stad men inte i 

Stockholm. Då det idag i Sverige finns flest människor bosatta i Stockholm kommer detta arbete med 

stor sannolikhet att vara intressant för många personer och kunna göra en större inverkan än om 

arbetet hade baserats på en jämförelse i en mindre ort. Därefter har vi valt att lägga extra stor fokus på 

studenter och hur de påverkas av företagens grundkrav i policyn. Detta för att uppmärksamma att det 

inte är rimligt att ha samma krav för alla om alla ska ha möjlighet att få en bostad.  

 

När det kommer till bostadsföretagens hemsidor och undersökning av transparensen baseras resultaten 

på olika språkalternativ och hur lätt det är att hitta västäntlig information gällande 

bostadssökningsprocessen.    



 

 14 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare studier 
 
Det nedanstående teorikapitel är uppdelat i två olika delar. Den första delen tar upp teoretiska 

utgångspunkter där fokus har lagts på att ge en kort beskrivning om hållbarhet, segregation samt 
alternativa lösningar till bostadsföretagens grundkrav. Den andra delen av kapitlet sammanfattar 

Kerstin Annadotters och Gunnar Blomés tidigare skrivna studie om ämnet som en stor del av detta 

arbete utgår ifrån.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

  

3.1.1 Hållbarhet  

 
Hållbarheten i samhället kan på många olika sätt påverkas av bostadsföretagens olika 

uthyrningspolicys. Hållbarhet innebär en utveckling som ska tillgodose dagens behov utan att på något 

sätt äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är vanligt att man 

definierar det i termer av olika dimensioner, dessa dimensioner är ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Hur dimensionerna hänger ihop brukar beskrivas i ett så kallat venndiagram. Diagrammet 

demonstrerar att hållbarhetens alla tre dimensioner har ett lika stort värde och tyngd. (Lind, Mjörnell 

2015) 
 
 

 
 

Bild 1 - Venndiagram med hållbarhetens tre dimensioner (Loda Bygg AB, u.å.) 

 
Under de senaste åren har en större fokus lagts på hållbarhet och i september 2015 antogs världens 

stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling (FN-

förbundet, 2019). Utvecklingsagendan har fått namnet Agenda 2030 och består av 17 globala mål som 

då berör hållbar utveckling. Syftet med målen är att när de uppfylls av världens samtliga länder 

kommer det leda till att: 

 

• Fattigdom och hunger utrotas 

• De mänskliga rättigheterna förverkligas för alla 

• Jämställdhet och egenmakt uppnås för alla kvinnor 

• Ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser säkerhetsställs. (Regeringskansliet, 

u.å.) 
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Världens alla ledare har lovat att uppnå de globala målen till 2030. Med tanke på det som nämnts ovan 

blir bostadsföretag tvungna för deras fortsatta image att i deras verksamhet tillämpa olika 

hållbarhetsprinciper genom att exempelvis låta dem vara en del av deras strategi eller inkludera 

principerna i deras affärsmodeller.  

 
Social hållbarhet handlar med andra ord om att sätta individen i fokus och utveckla relationer med alla 

intressenter. När det kommer till bostadsföretagens uthyrningspolicy berörs främst den sociala 

hållbarheten som till stor del handlar om en individs välbefinnande och behov, rättvisa, makt och 

möjligheterna att kunna förbättra dessa.  

 

Ekologisk hållbarhet täcker istället allt som har med jordens ekosystem att göra och att långsiktigt 

behålla dess önskade funktioner så att även framtidens generationer kan utnyttja dem. Ekonomisk 

hållbarhet uppfylls på så sätt att fattigdom motverkas utan att påverka de andra två dimensionerna 

negativt. (Ledarna Sveriges Chefsorganisation, u.å.) 

 

3.1.2 Segregation  

 
Segregering uppfattas ej som ett positivt fenomen utan det sker frivilligt och ofrivilligt (NE, u.å). 

Segregation har varit ett hett debattämne i flera år och det interagerar starkt med bostadsmarknaden i 

ett samhälle, då generellt sett rikare människor har större boendemöjligheter än människor med sämre 

inkomst, eller ingen inkomst alls. Segregering i ett samhälle får ofta hand i hand med hur modellen för 

staden utvecklas, alltså då befolkningen ökar, ökar även samhället sett till ytan. Då ett karaktäristiskt 

område med en viss typ av befolkning bor tillkommer oftast människor som “faller under samma ram” 

inom detta område. Som ofta beror av huruvida betalningsförmågan för varje hushåll är. På detta sätt 

utökas samhällets olika stadsdelar och gynnar således segregationen i samhället. (Brunes 2015) 
 

Segregation inom en stad avser att stadsdelar isoleras från varandra på grund av de socioekonomiska 

förhållandena som skiljer stadsdelarna åt. Segregation i en stad kan uppstå på grund av de strikta 

kraven en del bostadsföretag har i sina policys. Då en stad blir segregerat brukar man tala om att 

individer lever i olika delar av staden på grund av hudfärg, religion eller beroende av ekonomisk 

inkomst, istället för att barn och vuxna ska leva och arbeta i ett samhälle med blandad etnicitet eller 

ekonomiska förutsättningar.  

 
Segregering kan till exempel vara då studenter i en större stad som Stockholm dels på grund av 

bostadsbristen placeras i enkla och trånga boenden till en överdimensionerad hyra, där också 

konkurrensen är extremt hög. Det skapar en typ av exkludering då studenter ej har ekonomiska 

förutsättningar för att kunna bo i vissa stadsdelar och tvingas då till andrahandsboenden, studentrum 

eller kanske över huvud taget inget boende alls.  

 

3.1.3 Andra krav för mindre strikta uthyrningspolicys 

 

Ålderskrav  

 
Ett av grundkraven är att man måste vara 18 år för att få ställa sig i bostadskö. Ett alternativ för att 

kunna motverka denna problematiken skulle kunna vara att man inför regler som minskar kötiden för 

unga (Annasdotter et al., 2015). Ett annat alternativ är att man redan vid 16 års ålder kan ställa sig i 

bostadskö för att sedan dagen då man blir myndig kunna plocka ut sina intjänade ködagar. 

(Annasdotter et al. 2014) 

 
Som Kerstin Annadotter och Gunnar Blomé skriver i sin studie “Uthyrningspolicy – jämförelse och 

diskussion av uthyrningsregler i nio bostadsföretag med fördjupning för Landskrona Stad” (u.å.), om 

hur olika bostadsföretag inom Landskrona Stad har så kallade “Konceptboende” där man ska ha 

uppfyllt en annan minimiålder. Som “Seniorboenden” där den sökande ska ha fyllt 55–65 år. Eller så 

kallade “Trygghetsboende” där man ska ha fyllt 70 år för att få söka om en hyresrätt. Detta gör det 

möjligt för äldre personer som inte är lika attraktiva på marknaden som fullt arbetande 45–50 åringar. 
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De nämner även ett koncept av Botkyrkabyggen, “KompisBo”, där du som under 18 år och går på 

gymnasiet kan teckna ett hyresavtal under förutsättning att målsman kan gå in som borgen. Dessa är 

ytterligare sätt för att motverka dagens hårda grundkrav.  

 

Inkomstkrav 

 
Ytterligare ett alternativ på hur grundkraven kan göras mindre strikta är att följa Stockholms 

kommunala bostadsföretag; Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och 

Micasa Fastigheters exempel där de ändrade inkomstkravet den 1 januari 2015 till ett mer annorlunda 

tillvägagångssätt än vad som tidigare har varit vanligt. Istället för att ha ett minimi-inkomst har man 

ett krav på att hushållet ska ha en viss summa kvar av inkomsten efter inbetalning av hyra. Summan är 

ett normalbelopp som används och beräknas av Kronofogden vid löneutmätning. Detta sätt ska 

generera ett lägre månadsbelopp än vad det normala inkomstkravet på 3–4 gånger hyran, för att sänka 

nivån till bostadsmarknaden (Annasdotter et al. 2014).  

 

Provboende 

 
Regler om andrahandsuthyrning regleras i enlighet med hyreslagen i Jordabalkens tolfte kapitel. 

Andrahandsuthyrning av en hyresrätt är väldigt vanligt och det finns egentligen inte så många 

paragrafer i det tolfte kapitlet som behandlar detta. Det är istället till stor del upp till avtalsparterna att 

fastlägga villkoren för deras hyresavtal. De paragraferna som dock har en betydande roll i 

andrahandsuthyrningar är 12 kap. 39 § JB som talar om att en andrahandsuthyrning bara får ske om 

hyresvärden samtycker till detta. Vidare får enligt 12 kap. 40 § JB en andrahandsuthyrning ske utan 

hyresvärdens samtycke om hyresnämnden godkänner den, för att detta ska vara möjligt måste 

hyresgästen ha beaktansvärda skäl till uthyrningen. Beaktansvärda skäl enligt lagen kan anses vara att 

man under en längre tid måste studera eller arbeta i en annan ort eller ska vara borta på en längre 

utlandsvistelse. Hyresgästen som hyr ut i andrahand har enligt lagstiftningen inte ett besittningsskydd 

till lägenheten om provboendet inte varat mer än två år vilket framgår av 12 kap. 45 § 1 st. 1 pkt. JB.  

 

En teori är att ovanstående även skulle kunna tillämpas när framtida hyresgäster väljs ut av 

bostadsföretagen. Idén här är att man ska införa ett så kallat “provboende” som i princip skulle fungera 

som en andrahandsuthyrning där den potentiella hyresgästen hyr en lägenhet utan ett besittningsskydd 

under de första två åren. Detta ska vara möjligt för en viss grupp av människor som har beaktansvärda 

skäl till att få mindre strikta grundkrav. Beaktansvärda skäl ska i detta fall till skillnad från 12 kap. 40 

§ uppräkningar skulle vara människor som i vanliga fall kan ha svårt att leva upp till bostadsföretagens 

grundkrav, alltså låginkomsttagare som studenter och ensamstående föräldrar. Lyckas de sedan vara 

goda hyresgäster under de två första åren genom att betala hyran i tid och inte störa de andra 

hyresgästerna tilldelas dem därefter ett besittningsskydd.  
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3.2 Tidigare studier 

  

3.2.1 Uthyrningspolicy – jämförelse och diskussion av uthyrningsregler i nio bostadsföretag med 

fördjupning för Landskrona Stad 

 
I studien om Uthyrningspolicy av Kerstin Annadotter och Gunnar Blomé har författarna på uppdrag av 

Boverket genomfört en fortlöpande utvärdering av Landskrona Stadsutveckling AB. När sedan 

Landskrona Stadsutveckling AB skulle inleda arbetet med att ta fram en uthyrningspolicy för staden 

beslutade författarna att utveckla studien genom att breda ut arbetet genom att studera hur andra 

bostadsföretag har formulerat sina vederbörliga uthyrningspolicys. Datainsamlingsmetoden forskarna 

använde sig av var alltså en insamling av historiska data i form av de dokument om uthyrningspolicy 

bostadsföretagen laddat upp på deras respektive hemsidor. De grundkraven man valde att jämföra 

mellan de olika bostadsföretagen i arbetet var: 
 

• Ålder, 

• Inkomstnivå  

• Inkomsttyp 

• Skötsamhet; ekonomi 

• Skötsamhet; boendet 

• Krav på hemförsäkring 

• Maximalt antal personer i en bostad 

• Övrigt såsom medborgarskap eller folkbokföring.  

 
Det man kom fram till i arbetet är att de utvalda bostadsföretagens uthyrningspolicy skiljer sig åt i 

både omfattning och innehåll. Närmare skilde sig väsentligt kraven på vilka inkomster de olika 

företagen accepterar. Det fanns ett bostadsföretag i studien, Akelius, som ansågs vara sämre än de 

andra utifrån hur pass transparent företagets hemsida är medans Botkyrkabyggen och SigtunaHem 

utsågs som de företagen som hade de mest omfattande och transparenta uthyrningsreglerna som 

tydligt beskrev hur potentiella hyresgäster väljs ut och hur man söker en lägenhet hos dem.  

 

I studien diskuterades därefter om företagen i praktiken verkligen tillämpar det som står i deras 

respektive policy som finns på deras webbsida och om det tillämpas undersöker man vidare vilka 

orsakerna är som leder till att man inte godkänner vissa specifika typer av inkomster eller bidrag. Det 

forskarna kommer fram till kring detta är att om skillnaderna i vad som godkänns som inkomst på 

deras hemsidor i praktiken stämmer finns en grund att misstänka att potentiella hyresgäster på 

bostadsmarknaden idag diskrimineras, mer konkret utsätts vissa för en ekonomisk diskriminering. 

Med detta menas att bostadsföretagen kanske kräver en högre inkomst än vad som är skrivet för att 

hushållet ska klara hyran eller att företagen accepterar vissa inkomster och andra inte utan att ge någon 

motivering. Problematiken med detta är att ekonomisk diskriminering inte omfattas av 

diskrimineringslagens senaste upplaga (2008:567) vilket gör detta godtagbart rent juridiskt sett.  

 

3.2.2 Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer 

 
Statens offentliga utredningar (SOU) rapport nummer 2 från Boutredningen är uppdelad i tre 

delstudier som alla innehar syftet att undersöka de yngres situation på den svenska bostadsmarknaden. 

Materialet till studien baseras på enkäter som cirka 40 kommuner besvarat samt på 20 intervjuer av 

företrädare för allmännyttiga bostadsbolag. Resultatet av studien indikerar bland annat på att de 

kommunala bostadsbolagen ger ett närmast enhetligt intryck vad gäller de villkor som ställs på den 

bostadssökande. Därefter anser inte de intervjuade att de ställer för hårda krav och menar då att de 

allra flesta ska klara av att uppfylla deras villkor. Många av de intervjuade tillägger dock att om man 

inte har en inkomst är det svårt att få en bostad. Sedan visar studien att långt ifrån alla de tillfrågade 

kommunerna har ägardirektiv fastslagna av kommunfullmäktige till sina bostadsföretag med riktlinjer 

för förmedling av lägenheter. Av de kommunerna som besvarade enkäten var det ungefär en fjärdedel 

som har direktiv från kommunfullmäktige som är fastlagda. (Statens offentliga utredningar 2007)  
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4. Resultat  
 
I detta kapitel följer en redogörelse om vad som sägs i de 13 studerade bostadsföretagens 

uthyrningspolicys kring de grundkraven som närmare valdes att analyseras utifrån Kerstin 
Annadotters och Gunnar Blomés studie. Vidare i kapitlet följer en beskrivning över hur 

bostadsföretagens hemsidor är utformade utifrån två faktorer, dessa två faktorer är hur pass mycket 

bostadsföretagen har ansträngt sig för att folk som inte är svensktalande ska förstå hur man ansöker 
om en bostad samt hur pass transparenta sidorna upplevs vara. I slutet av kapitlet redovisas de olika 

bostadsföretagens bestånd samt omfattning. 

 

4.1 Grundkraven 

  
Allmännyttiga kommunala bostadsföretag 

 
De fem olika allmännyttiga kommunala bostadsföretagen som finns i Stockholm är: Stockholmshem, 

Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa fastigheter. Det upptäcktes i studien att 

företagen använder sig av ett gemensamt dokument för regler för godkännande av potentiella 

hyresgäster. Dokumentet inleds med att klargöra att de gemensamma reglerna existerar i syfte att 

säkerställa att den potentiella hyresgästen kan fullgöra sina kommande skyldigheter.  

 

När det kommer till studentbostäderna handlar istället grundkraven oftast om att den bostadssökande 

måste läsa ett visst antal högskolepoäng per termin, ska ha en viss lägsta eller högsta ålder vid 

kontraktsskrivning, måste kunna bevisa att man studerar vid en högskola eller fått ett 

antagningsbesked och att man ska studera i samma stad som man söker bostad i.   

 
Privata bostadsföretag 

 
När det kommer till de privata bostadsföretagen visade resultaten att i princip varje uthyrningspolicy 

inleds med att tala om att den bostadssökande vid kontraktsskrivning måste ha en viss lägsta ålder. 
Till skillnad mot de kommunala bostadsföretagen har många privata företag valt att lägga till 

ytterligare krav. De vanligaste kraven som man har lagt till är:  

 
• krav på hemförsäkring under hela boendetiden  

• krav på hur många personer som maximalt får bo i lägenheten för att undvika trångboddhet 

• krav på att den som söker om en bostad även ska vara den som är folkbokförd i bostaden  

• krav på att den bostadssökande har ett svenskt personnummer  

• krav på att man ska ha deltagit på en visning av lägenheten om en sådan hålls 

Gemensamt för både de privata och kommunala bostadsföretagen är att alla dokument innehöll regler 

angående inkomsttyp, inkomstnivå, kreditvärdighet samt att goda boendereferenser krävs från tidigare 

boende. Mer specifikt om vad som krävs av den bostadssökande angående de nämnda kraven skiljer 

sig åt beroende på bostadsföretag.  
 

Av de privata bostadsföretagen var det relativt få av de studerade företagen som erbjuder 

studentbostäder. Vanligtvis är grundkraven även här att man måste vara registrerad på ett visst antal 

högskolepoäng per termin, man måste studera i samma stad man söker boende i och man måste ha en 

viss lägsta och högsta ålder. För studentbostäder finns generellt även en maximal tid som lägenheten 

kan upplåtas.  

 

4.1.1 Ålder  

 

De flesta undersökta bostadsföretagen har som ett av sina huvudsakliga grundkrav i sin 

uthyrningspolicy att den bostadssökande måste ha fyllt 18 år vid kontraktsskrivning med företaget. För 

de kommunala bostadsföretagen hittades däremot inget ålderskrav.  



 

 19 

Från detta generella ålderskrav på 18 år finns därefter vissa undantag i from av boende för speciella 

åldersgrupper. Rikshem erbjuder exempelvis seniorlägenheter där ålderskravet har satts till 55 år, 

trygghetsbostäder där ålderskravet är 70 år samt ungdomslägenheter där man ska vara mellan 18–25 

för att ges möjligheten till att hyra den typen av hyresbostad. Även Byggvesta erbjuder 

ungdomslägenheter för människor mellan 18–25 år. För studentlägenheter finns vanligtvis inget 

ålderskrav utan istället måste man som bostadssökande kunna bevisa att man studerar på en högskola 

eller har fått ett antagningsbesked. Undantaget här är Stockholms studentbostäder som i sin policy 

skriver att man har möjlighet att ställa sig i deras bostadskö om man är mellan 16–54 år. 

4.1.2 Inkomstnivå  

 

Av de privata företagen har majoriteten ett minimikrav för vad inkomstnivån ska ligga på för att kunna 

ansöka om en bostad hos dem. De flesta företagen kräver en bruttolön om minst tre gånger hyran eller 

alternativt en årsbruttolön om minst tre gånger årshyran. Rikshem har däremot ett mer annorlunda 

inkomstkrav där den sökande ska svara för minst 70 % av den totala inkomsten i boendet och ha en 

varaktig inkomst, inkomsten ska med andra ord vara säker för minst 9 månader framöver.  

Alla de kommunala bostadsföretagen förmedlas via Bostadsförmedlingen. Dock är Stockholms 

Studentbostäder (SSSB) ej anslutet till Bostadsförmedlingen och har därmed egna policys. Gällande 

inkomstnivån anges inte detta för studentbostäder hos SSSB. För de kommunala bostadsföretagen som 

förmedlas via Bostadsförmedlingen ska en viss summa av inkomsten vara kvar när hyran är betald. 

Detta går efter ett schablonvärde som för år 2019 uppgick till 4 923 kr för en ensamstående vuxen. 

(Bostadsförmedlingen, u.å.) 

4.1.3 Inkomsttyp  

 

Med inkomsttyp menas för vilka sätt personen i fråga får sin inkomst. Det kan vara genom arvode vid 

arbete, A-kassa, bidrag etc. För de kommunala bostadsföretagen förmedlas hyresrätterna som ovan 

nämnt via Bostadsförmedlingen och går då efter deras uthyrningspolicys. Familjebostäder, Micasa 

Fastigheter, Stadsholmen, Stockholmshem samt Svenska Bostäder har i sina policys angett att 

hyresgästens inkomsttyp får bestå av: inkomst vid eget arbete, inkomst av kapital, studiebidrag, 

ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande. Enligt 

Stockholms Studentbostäder står ej detta angivet.  

Hos de privata företagen har majoriteten även här att uthyrningspolicyn styrs av ett krav på 

inkomsttyp. Ikano Bostad samt Willhem har dock inte angivit krav på inkomsttyp i sina 

uthyrningspolicys. Gemensamt för de företag som har krav på inkomsttyp är att det ska vara inkomst i 

form av arvode för eget arbete. A-kassa och studiemedel är även tillåtet för alla dessa företag. HSB 

och Byggvesta tillåter inkomst i form av eget kapital. Alla företag förutom Ikano Bostad och Willhem 

tillåter inkomsttyp i form av studiemedel från studenter.  

Det skiljer lite mellan de ovan nämnda företagen kring vilka bidrag/ersättningar som är godkända. 

HSB godkänner pension, föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, 
handikappersättning, underhållsstöd, barnbidrag samt etableringsersättning. Byggvesta nämner endast 

pension, föräldrapenning, sjukersättning, sjukpenning, aktivitetsersättning. Medans Rikshem endast 

nämner pension som ersättning samt att vissa andra bidragsformer räknas som komplement till 

inkomst. Men i vilken utsträckning det står för nämns inte. HEBA Fastigheter AB godkänner 

ersättning i form av pension, sjukpenning, sjukbidrag.  

När det kommer till försörjningsstöd (eller socialbidrag som det tidigare kallades) är det olika hur 

företagen förhåller sig i den frågan. Heba Fastigheter AB samt Rikshem skriver uttryckligen att 

försörjningsbidrag inte godkänns som inkomst. Resterande av de privata företagen nämner ingenting 

om detta i deras policys.  
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4.1.4 Skötsamhet; ekonomi  

 
Gemensamt för alla de undersökta bostadsföretagen med undantag för SSSB är att samtliga 

uthyrningspolicys har ett grundkrav som reglerar vad som accepteras angående tidigare 

betalningsanmärkningar. Av intresse är att de kommunala bostadsföretagen generellt har mindre 

strikta krav på vad som godkänns. Den bostadssökande får inte ha skulder eller 

betalningsanmärkningar som är relaterade till tidigare boende men har den sökande andra 

betalningsanmärkningar eller skulder genomförs först en individuell prövning med syfte att säkerställa 

att personen möjligtvis kan accepteras som hyresgäst ändå. De flesta privata bostadsföretagen 

accepterar däremot inte några tidigare betalningsanmärkningar som rör tidigare boende eller annat, det 

finns alltså vanligtvis inte möjlighet till en individuell prövning om man vill hyra en bostad av ett 

privat företag. Undantaget som påträffades är det privata företaget HSB som i sin policy skriver att om 

andra betalningsanmärkningar förekommer sker en samlad bedömning enligt 9 § 3 pkt. i HSB:s 

bosparregler.  

För att undersöka om den potentiella hyresgästen tidigare varit skötsam vad gäller ekonomin 

genomför i regel företagen en kreditupplysning innan ett erbjudande ges om att teckna ett 

hyreskontrakt. I företagens uthyrningspolicys formuleras kraven om skötsamhet vad gäller ekonomi 

som “inga tidigare betalningsanmärkningar får förekomma” och “du ska ha skött dina åtaganden i ditt 

nuvarande boende” samt “du ska ha god ekonomi”. För att få hyra en studentbostad av de privata 

företagen gäller att de generella kraven som även innefattar tidigare skötsamhet som rör ekonomi är 

uppfyllda.  

 

 
Tabell 1 – Jämförelse mellan kommunal och privata bostadsföretag gällande skötsamhet; ekonomi.  

 

4.1.5 Skötsamhet; boende 

  

Studien indikerar på att ett av de mest förekommande grundkraven är att de studerade 

bostadsföretagen oftast kräver tidigare goda boendereferenser. Detta är inte något den bostadssökande 

ansvarar för att lämna in utan i och med att man söker om en bostad accepterar man att företagen får 

inhämta boendereferenser från den potentiella hyresgästens tidigare eller nuvarande hyresvärd. Även 
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fast i princip alla bostadsföretagen kräver goda boendereferenser har de privata företagen generellt lite 

striktare krav om vad som krävs för att villkoret ska vara uppfyllt. För de kommunala 

bostadsföretagen innebär goda boendereferenser att den som söker en bostad hos dem ska ha betalt 

sina tidigare hyresinbetalningar i tid under de senaste sex månaderna. Därefter ska den sökande inte ha 

varit störande mot de andra hyresgästerna samt ha skött sin lägenhet under de senaste tolv månaderna. 

För de privata företagen innebär däremot goda boendereferenser allmänt att inga betydande 

anmärkningar från hyresvärden angående hur man skött sin nuvarande bostad eller anmärkningar om 

obetalda hyresinbetalningar får finnas överhuvudtaget.  

 

 

 
Tabell 2 – Jämförelse mellan kommunala och privata bostadsföretag gällande skötsamhet; 

boende.  

 

 

4.1.6 Krav på hemförsäkring  

 

Några av de privata bostadsföretagen har som ett av kraven i sina uthyrningspolicys att den potentiella 

hyresgästen under hela kontraktstiden ska ha en gällande hemförsäkring. De företagen som sätter detta 

krav är Rikshem, Byggvesta, HEBA Fastighets AB och Wallenstam. Gemensamt för alla företagen är 

att kravet är utformat på liknande sätt nämligen något i stil med: “Det ska under hela hyrestiden finnas 

en gällande hemförsäkring”. Då företagen har satt villkoret som ett generellt krav gäller det även för 

andra typer av lägenheter såsom studentbostäder och trygghetsboenden som företagen erbjuder.  
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4.1.7 Maximalt antal personer i bostaden  

 

Av de bostadsföretagen som undersöktes i studien är det fyra av dem som i sin policy uppmärksammar 

trångboddhet, dessa företag är Byggvesta, HEBA Fastighets AB, Rikshem och Wallenstam. Syftet 

med regler angående trångboddhet är enligt företagen att undvika osunda boendeförhållanden för 

hyresgästerna. Byggvesta, HEBA Fastighets AB och Wallenstam har alla liknande krav angående 

trångboddhet på deras hemsidor, vilket är att “antalet personer som ska bo i lägenheten måste vara 

rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek”.   

Rikshem har däremot varit tydligare och har med hjälp av boverkets byggregler förklarat exakt hur 

många personer som får bo i en lägenhet beroende på hur många rum lägenheten har. Enligt deras 

uthyrningspolicy ser regeln för hur många personer som får bo i bostaden ut på följande sätt:  

• 1 rum och kök max 2 personer 

• 2 rum och kök max 3 personer 

• 3 rum och kök max 4 personer 

• 4 rum och kök max 6 personer 

• 5 rum och kök max 8 personer 

4.1.8 Studenter 

 

En aspekt som valts att belysas är huruvida studenter erbjuds möjlighet till att söka boende hos 

bostadsföretagen. Som student har man ofta en lägre inkomst bland annat och detta kan försvåra det 

för en individ i sökandet efter en egen bostad. Hos de kommunala bostadsföretagen erbjuds studenter 

möjligheten till att söka bostad. Även tre stycken privata bostadsföretag, Byggvesta, Rikshem samt 

Wallenstam erbjuder studenter bostäder. Dessa kan ha särskilda krav som benämns i någon av de 

andra rubrikerna. Så som krav på medlem i studentkåren eller krav på borgensman.   
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4.1.9 Transparens  

 

En del av företagen har även utökat sina policys med andra grundkrav utöver de som tagits upp ovan. 

Allra oftast handlar dessa krav om att den bostadssökande ska ha ett svenskt personnummer, att den 

som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten, att den sökande ska ha varit på 

visning av lägenheten om en sådan har hållits samt att den som söker om lägenheten planerar att 

använda den som en permanentbostad. För att se till att dessa krav uppfylls får företagen genomföra 

kontroller av olika slag, exempelvis genom kontroller mot folkbokföringen.  

Att notera är att av de undersökta företagen är det endast privata företag som använder sig av dessa 

utökade grundkrav i sina policys. Detta betyder därefter inte att de kommunala företagen inte ställer 

samma krav på exempelvis hemförsäkring under hyrestiden men de har bara inte valt att ta med det 

som ett krav i deras uthyrningspolicy vilket i sin tur leder till att dessa policys är mindre transparenta.  

En del av bostadsföretagen nämnde sedan i sina policys vilka konsekvenser den bostadssökande skulle 

råka ut för om man visar intresse för en bostad utan att uppfylla företagets hyreskrav. Konsekvenserna 

handlar vanligtvis om att man blir av med sina ködagar hos företaget och blir spärrad från att söka om 

en bostad hos dem under den närmsta tiden. 

 

 
Diagram 1-Vilka grundkrav privata respektive kommunala bostadsföretag har med i sina uthyrningspolicys  
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4.2 Bostadsföretagens hemsidor  

 

4.2.1 Språk  

 

En parameter som valdes att studera närmare i studien är om de olika bostadsföretagen har givit 

möjligheten för sina besökare att kunna översätta företagens hemsidor på diverse språk. Resultatet 

indikerar på att det för alla hemsidor finns en viss skillnad i hur pass transparenta de är för 

svensktalande personer och icke-svensktalande personer då företagen ofta inte valt att översätta hela 

hemsidan på engelska. Hur pass bra skulle då en person som inte talar någon svenska alls klara sig om 

han/hon skulle behöva hyra en lägenhet i Sverige? Det finns många olika situationer när detta är ett 

tänkbart scenario i dagens samhälle då vi kan färdas på ett helt annat sätt mellan länder än vad man 

kunde göra förr, kanske flyttar man till Sverige för att jobba eller studera under en viss tid.  

 

Vid granskningen av företagens hemsidor observerades att de flesta av hemsidorna har till en viss del 

översatts till engelska men beroende på företag är det olika delar av hemsidorna som översatts och 

mängden text som översatts skiljer sig även åt. HEBA Fastighets AB och Stadsholmen är de enda 

undersökta företagen som inte har någon del av sina hemsidor översatta till engelska.  

 
Stockholmshem, Familjebostäder och Ikano bostad har givit alternativet att kunna översätta hela deras 

hemsidor med hjälp av Google translate, vid användande av Google translate tar dock företagen inte 

på sig något ansvar för hur översättningen blir. Alternativet att använda Google translate för 

Stockholmshem ligger dock under länken “översätt” vilket kan vara svårt att hitta om man inte kan 

svenska.  

Det vanligaste bland de studerade företagen är att man har översatt en viss del av hemsidan själva men 

långt ifrån allt (se diagram 2). De delarna företagen oftast valt att översätta är delen där de beskriver 

själva företaget och hur de tänker kring frågor om hållbarhet samt hur man ska gå tillväga för att 

komma i kontakt med dem. Att som engelsktalande försöka lista ut hur man ska gå tillväga för att söka 

om en hyresbostad och vilka grundkrav som måste vara uppfyllda för att kunna göra detta utifrån 

företagens hemsidor är nästintill omöjligt, utan då blir den bostadssökande tvungen att kontakta 

företaget.  

Både företagens uthyrningspolicy och hur man ska gå tillväga för att söka om en bostad är alltså sällan 

översatta till engelska (se diagram 3). Undantagen är Byggvesta som på ett tydligt sätt översatt hur 

man ska söka om en bostad och Willhem som översatt sin uthyrningspolicy. Problematiken med 

Willhem är dock att de inte översatt hela sin sida utan bara uthyrningspolicyn så för att komma till det 

dokumentet måste man trycka på länken som heter “uthyrningspolicy” vilket inte är det enklaste att 

förstå om man inte talar svenska.  
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4.2.2 Utformning och tillgänglighet 

 

Resultatet visar att i princip alla hemsidor vid sökandet efter uthyrningspolicys inte tydligt markerat 

vart dessa policys är. Alltså någon tydlig rubrik som ger svar på den frågan finns inte utan det är oftast 

olika för olika hemsidor och som besökare på hemsidan får man leta sig fram till vart dessa krav finns. 
Vanligen namnges ej dessa krav till just uthyrningskrav utan benämns olika för olika hemsidor, vilket 

ger en osäkerhet för vilket sökord som man ska förhålla sig till för olika företag.  

 

Hos till exempel företaget Familjebostäder är det möjligt att efter lite letande hitta huruvida man som 

sökande ska göra för att söka bostad. Detta beskrivs tydligt i punktform hur man ska göra och länkar 

till Bostadsförmedlingen återfinns. Detta är inte en självklarhet hos alla företag utan endast 

Familjebostäder, Micasa Fastigheter och Byggvesta gör på detta viset. Willhem beskriver tydligt och 

har ett separat dokument för hur du söker bostad och vilka krav som behöver uppnås. Hos vissa 

företag förmedlas hyresrätter via Bostadsförmedlingen och detta visas tydligt och under lämpliga 

rubriker på deras hemsidor. Men det försvårar letandet efter hur ens krav ska kunna uppfyllas då man 

måste gå vidare i sökningen och gå till en annan hemsida och leta där.  

 

Generellt har majoriteten av alla studerade företag bristande utformning av deras hemsidor. Vilket 

försvårar möjligheten för en bostadssökande att finna information om företagens uthyrningspolicys via 

deras hemsidor.  

 

4.2.3 Bestånd och omfattning 
 

För att utvidga studien har två parametrar som bestånd och omfattning utforskats. Hos de valda 

bostadsföretagen har information från webbsidorna givit data på vart i Stockholmsområdet de erbjuder 

sina hyresrätter (omfattning) samt till vilket bestånd. Av de kommunala bostadsföretagen har 

övervägande del omfattning i större delar av Stockholm såsom söderort och västerort. Dock har 

Micasa Fastigheter inte uttryckligen skrivit vart de förmedlar lägenheter. Företaget riktar dock in sig 

mot äldre personer i Stockholm och av den aspekten har de säkerligen fastigheter runt omkring 

Stockholm. Stockholmshem skriver ej på sin hemsida vart deras fastigheter befinner sig. Stadsholmen 

däremot förmedlar lägenheter i de mer centrala delarna av Stockholm, som till exempel Södermalm 

eller Gamla Stan. Denna omfattning ligger rimligtvis i dessa områden för att bolagets fastigheter riktar 

Diagram 2 (vänster) - Illustrerar hur många av de 

studerade bostadsföretagen som tagit någon som 

helst hänsyn till språk.  

Diagram 3 (höger) - illustrerar hur många av de 

studerade bostadsföretagen som översatt sin 

uthyrningspolicy till engelska. 
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främst in sig på sekelskifteslägenheter, något som främst ligger i Stockholms innerstad och inte utåt 

mot förorterna. 

De privata företagen har även här en rätt omfattande utsträckning. Även att beakta att företag som 

HSB, Wallenstam och Willhem har fastighetsförmedling utöver det som finns i Stockholm, i andra 

orter utanför Stockholmsområdet. HEBA Fastigheter AB, Ikano Bostad och Rikshem har i storhet en 

utsträckning som omfamnar hela Stockholm samt områden utanför. Bostadsföretaget Byggvesta hade 

ingen tydlig information om vart deras omfattning besitter.  

När det gäller företagens bestånd, alltså till vilken mängd dessa företag innehar fastigheter eller 

lägenheter skiljer det sig väldigt mycket. Av de kommunala bostadsföretagen är det relativt stor 

spridning på hur deras bestånd ser ut. Stockholmshem har det mest omfattande beståndet med ca 50 

000 bostäder i Stockholm. Stadsholmen förvaltar 279 fastigheter medans Micasa har 117 fastigheter. 

Svenska Bostäder skriver att de har 26 729 lägenheter och Familjebostäder äger och förvaltar ca 400 

lägenheter. Stockholms Studentbostäder har 8 000 rum och lägenheter.  

De privata företagen har även här en stor spridning på hur många lägenheter de äger och förvaltar (se 

diagram 4 nedan). Enligt diagrammet kan det avläsas att företag som HSB och Rikshem har störst 

bestånd och resterande företag rör sig under gränsen på 10 000 lägenheter. Dock har HEBA 

Fastigheter AB inte det angivet på deras hemsida.  

 

Diagram 4 - Visar spridningen för hur många lägenheter de privata bostadsföretagen äger och förvaltar.  
 

 

Allt ovan indikerar på att bestånd och omfattning inte har en tydlig koppling till grundkraven i 

bostadsföretagens uthyrningspolicy. Alltså är inte till exempel företagets bestånd beroende av vilka 

inkomstnivåer de sätter i deras policy eller att omfattningen på företaget beror av vilka krav de sätter 

på skötsamheten.  
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5. Diskussion 

 
I nedanstående kapitel följer en diskussion över det genomförda resultatet. Diskussionen består av en 

reflektionsdel som behandlar våra egna eftertankar angående grundkraven samt bostadsföretagens 

hemsidor. I den andra delen av diskussionen tittar vi tillbaka på teorikapitlet i studien och analyserar 
hur bostadsföretagens grundkrav i sina vederbörliga uthyrningspolicys påverkar det som sades i den 

delen av arbetet.  

5.1 Reflektioner 

 

5.1.1 Reflektion över grundkraven  
 

Analysen tyder på att grundkraven som bostadsföretagen använder sig utav i sina respektive 

uthyrningspolicys är relativt lika. Att notera är dock att de privata företagen generellt har fler 

grundkrav i sina policys än vad det gemensamma dokumentet för de kommunala företagen har. 
Anledningen till detta kan tänkas vara skillnaden i målsättningen mellan de privata och kommunala 

företagen. Privata företag är vanligtvis mer vinstinriktade och vill göra en så stor vinst som möjligt 

med sina bostäder. För att öka chanserna till en vinstmaximering är det därmed betydelsefullt för de 

privata företagen att välja hyresgäster som är skötsamma både när det kommer till själva boendet och 

sin egen ekonomi, med många och strikta grundkrav ökar chansen till att just sådana här hyresgäster 

väljs. De allmännyttiga kommunala företagen har istället som huvudmål att kunna erbjuda hyresrätter 

till alla, för att detta ska kunna uppnås kan företagen inte använda sig av alltför många och alltför 

strikta krav. De kommunala företagen är alltså villiga att chansa lite mer vid val av hyresgäster och 

riskerar därmed att välja hyresgäster som inte är lika skötsamma när det kommer till deras boende 

eller ekonomi för att kunna uppnå deras huvudsakliga mål.  

 

Transparens 

 
Ett problem som kan uppstå med att uthyrningspolicyn för de allmännyttiga kommunala 

bostadsföretagen består av färre krav är att även fast vissa krav inte finns med i just det gemensamma 

dokumentet betyder det inte att alla företagen inte har med det kravet. För att företagen valt att 

använda sig av ett gemensamt dokument kan de bara ange de krav som är gemensamma för alla 

bostadsföretagen. Detta leder i sin tur till att dessa hemsidor blir mindre transparenta då inte alla krav 

står med och kan även leda till en del missförstånd. En person som varit inne och läst detta dokument 

uppfyller möjligtvis alla de villkor som står där och tror därmed att han/hon kvalificerar sig som en 

potentiell hyresgäst och lämnar in en ansökan men i själva verket finns det kanske krav som personen 

inte uppfyller. Detta beskrivna scenario kan sedan i värsta fall leda till att personen blir av med sina 

ködagar hos bostadsföretaget eller blir spärrad från att söka om en bostad hos dem under den närmsta 

tiden.   

Begrepp  

En typ av förvirring som lätt kan uppstå hos en bostadssökande är att företagen använder olika 

begrepp vilket skulle kunna resultera i att samma krav uppfattas på olika sätt. Överlag använder 

företagen många olika begrepp i sina policys angående inkomsttyp vilket försvårar det för den 

bostadssökande att förstå vad de egentligen är ute efter, att alla företag istället försöker använda 

gemensamma begrepp vore därmed önskvärt.  

Formulering 

Ytterligare en reflektion om grundkraven som uppstod under arbetets gång är att en del av dem är 

aningen vagt formulerade. Ett exempel på detta är när det kommer till kravet om ett maximalt antal 

boende i en bostad då de flesta som har kravet har formulerat det som: “Antalet personer som ska bo i 

lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek”. Vad som är 

rimligt i förhållande till planlösningen kan argumenteras vara olika från person till person. Naturligt 
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för människor är att man försöker vinkla ett vagt formulerat krav till sin fördel, exempelvis skulle 

förmodligen fastighetsägaren tycka att ett rimligt antal personer i en lägenhet är ett lägre antal än vad 

hyresgästen skulle påstå. Detta på grund av att fastighetsägaren med färre hyresgäster i samma 

lägenhet ser vissa fördelar såsom mindre störningsrisker och mindre slitage medans hyresgästen har 

vissa ekonomiska fördelar med att hyra en mindre lägenhet gentemot en större. 

Önskvärt när det kommer till det här villkoret är att bostadsföretagen förklarar det på liknande sätt 

som Rikshem har gjort. Rikshem har istället valt att tydligt förklara i punktform hur många personer 

som får bo i bostaden utifrån hur många rum bostaden är försedd med. Önskvärt är även att alla 

bostadsföretag ska utöka sina policys med krav om maximalt antal boende i en bostad för att undvika 

osunda boendeförhållanden för de som bor i hyresrätterna.  

Jämförelse 

Jämför vi våra resultat med Kerstin och Gunnars resultat går det att utläsa att de övergripande 

grundkraven bostadsföretagen använder i sina policys generellt sett är samma, olika grundkrav 

används alltså inte beroende på vart i Sverige företagen har sitt bestånd. Vad gäller omfattning och 

innehåll skiljer sig däremot grundkraven åt mellan företagen, detta är särskilt tydligt vid företagens 

inkomstkrav. Som både vi och Kerstin och Gunnar har uppmärksammat kan just inkomstkraven leda 

till att vissa blir ekonomisk diskriminerade. En annan likhet studierna emellan är att båda kommit fram 

till transparensen på hemsidorna skiljer sig åt avsevärt beroende på företag. 

 

5.1.2 Reflektion över hemsidor 

 

Generellt sett visar analysen att det svårt att hitta hur man som sökande ska gå tillväga för att söka 

bostad och detta kan skapa en stor förvirring för personer som strävar efter att hitta bostad. 
Bostadsföretagen Familjebostäder, Micasa Fastigheter samt Byggvesta beskriver däremot tydligt i 

punktform hur man ska gå tillväga för att söka bostad hos dem vilket underlättar möjligheten för alla 

att kunna förstå hur man ska göra. Något annat som noterades vid undersökningen av hemsidorna är 

att de olika företagen ofta valt att benämna det som vi valt att kalla för uthyrningspolicy i detta arbete 

med olika namn. Detta skapar naturligtvis en sorts förvirring för det bostadssökande, det skulle 

därmed vara önskvärt att företagen istället använder sig av en gemensam benämning för väsentliga ord 

såsom uthyrningspolicy.  

 
När det kommer till språket på företagens hemsidor är det ur ett transparensmässigt perspektiv 

betydande att de flesta erbjuder en översättning till engelska av en del av hemsidorna så att den 

bostadssökande kan bilda sig en uppfattning av vad som kan tänkas krävas av honom/henne för att få 

hyra en bostad. Eftersträvansvärt skulle det däremot vara att alla bostadsföretag ger den sökande denna 

möjlighet och att hela hemsidan översätts istället för bara några delar av hemsidan, åtminstone till 

engelska. I dagsläget skulle en engelsktalande bostadssökande inte klara av att ansöka om en bostad 
endast genom att försöka förstå hur den sökande ska gå tillväga utifrån vad som finns översatt på 

företagens hemsidor. En åsikt är att företagen generellt sett valt att lägga sin fokus på att översätta 
delar som inte har en särskild stor betydelse för den som är intresserad om att ansöka om en bostad. 

Exempelvis har alla valt att översätta delen då själva företaget beskrivs, men bara Willhem har 

översatt sin uthyrningspolicy och endast Byggvesta har översatt processen om hur man ska ansöka om 

en bostad hos dem. Funktionen att ge användaren möjlighet att kunna använda Google translate för att 

översätta hemsidan anses vara bra så länge företagen även har en egen mer pålitlig engelsk 

översättning av hela hemsidan.  
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5.2 Konsekvenser av uthyrningspolicy   

 

5.2.1 Påverkan på samhället 

 
Bostadsföretagens uthyrningskrav har en stor påverkan på samhällets segregation. Till exempel 

grundkravet om inkomsttyp och hyresnivå. Detta krav exkluderar aktivt människor i samhället som 

inte har någon fast inkomst, som har tidigare skulder och för människor som redan har hamnat utanför 

samhället, till exempel hemlösa. Hur ska de ha möjlighet till bostad och tak över huvudet när det redan 

från start sätts upp orimliga krav på dessa människor för att ens ha en chans att kunna ansöka om 

boende. Ett annat exempel är ensamstående föräldrar där inkomsten för ensamstående föräldrar ofta 

kan vara begränsad. Hur ska dessa människor kunna uppfylla grundkravet av inkomst som, i alla fall 

hos de privata företagen, sätts upp till minst tre gånger bruttolönen. Låt säga att en ensamstående 

mamma jobbar fulltid som städare med en bruttomedellön på 23 100 kr (SCB, 2018). Hur ska denna 
mamma ha råd att försörja barn, sig själv, betala räkningar, försäkring, utbildning etc. då 

inkomstkravet ska vara att om minst tre gånger bruttolönen. Om en hyra som ligger på exempelvis 8 

000 kr gör att personen i fråga redan då inte har en chans att ens kunna söka tak över huvudet med 

tanke på företagens strikta uthyrningspolicy.  

 

I och med att det gick att se en skillnad mellan privata och kommunala bostadsföretag och huruvida de 

privata företagen har hårdare krav på inkomst kan det redan här skicka signaler utåt mot samhället att 

de privata företagen till och med innan kvalificering av hyresgäster exkluderar en viss inkomstgrupp. 

De kommunala företagen har endast krav på fast inkomst och är i detta skedet lite mer toleranta och 

mer hjälpsamma för att kunna omfamna en större målgrupp. Men återigen kopplat till de individerna i 

samhället som står utanför, hemlösa, arbetslösa, nyanlända, studenter med mer har en brantare backe 

att jobba sig uppför. Det är ett samhällsproblem och hårda krav på uthyrning är inte ett underlättande 

tillvägagångssätt för att förhindra detta problem.  

 
5.2.2 Hållbarhet 

De tre parametrarna inom hållbarhet är ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet. De två 

aspekterna som främst behandlats i studien då de ansetts vara de mest relevanta för ämnet är de 

ekonomiska och sociala aspekterna. Ekonomisk hållbarhet omsluter främst frågor som rör sig om 

uthyrningspolicys inkomsttyper och inkomstnivåer. Alltså att bostadsföretagen kräver en viss standard 

och att vissa krav ska vara uppfyllda om en tilldelning av en hyresrätt till en individ ska kunna ske. En 

konsekvens som däremot är oundviklig är att den ekonomiska hållbarheten sammanfogas med den 

sociala hållbarheten på så sätt att de ekonomiska kraven påverkar samhället och segregationen. Krav 

på typ och nivå av inkomst påverkar exempelvis en grupp människor i samhället negativt genom att 

exkludera dessa till att kunna få tillgång till tak över huvudet.  

 
Även parametrar som hur webbsidornas utformning och transparens speglar påverkan på den sociala 

hållbarheten. Då många företag har gjort det komplicerat att på deras hemsidor hitta information om 

hur man ansöker om en bostad och vad deras uthyrningspolicy är problematiserar detta sökningen för 

exempelvis äldre och gör det svårare för dem att kunna ta reda på hur och vad som krävs för att kunna 

skaffa sig en hyresbostad. Webbsidorna har dessutom mycket dåliga valmöjligheter gällande språk. 

Något som även här påverkar människor i samhället som ej har svenska som modersmål.  

 
Den sista delen av begreppet hållbarhet innefattar den miljömässiga aspekten. I dagens grundkrav har 

det inte tagits hänsyn till miljön. Andra dokument bostadsföretagen har uppladdade på deras sidor 

behandlar däremot miljömässig hållbarhet djupare men strikta grundkrav i respektive uthyrningspolicy 

finns som sagt inte. I dagens läge då miljön är ett hett debatterat ämne som oroar många skulle 

alternativ för miljömässiga krav i uthyrningspolicy vara mer väsentligt och mer nutida. Exempel 

skulle vara att bostadsföretag kräver att hyresgästen källsorterar och har mathantering, eller att 

hyresgästen har ett visst tak på elförbrukning hemma. För att sänka kostnaderna som i sin tur gynnar 

den ekonomiska hållbarheten samt förbrukningsnivån.  
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Hållbarhet relaterat till grundkraven 

I texten nedan valdes tre av de studerande grundkraven ut för att närmare analyseras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Det första kravet anses vara ett krav som vi anser till stor del medföra positiva 

effekter på hållbarheten, det andra kravet anses vara relativt bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv och 

det sista kravet anses orsaka mestadels negativa effekter på hållbarheten.  

 
Grundkravet ”skötsamhet; boende” sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv visar att kravet i 

uthyrningspolicyn som reglerar att den potentiella hyresgästen ska ha varit skötsam med sitt tidigare 

boende kan ha en positiv effekt både på den ekonomiska, miljömässiga samt den sociala hållbarheten i 

samhället. Utifrån det sociala perspektivet kan kravet medföra att känslan av trygghet för 

hyresgästerna ökar då man som befintlig hyresgäst vet att den nya grannen måste varit skötsam 

tidigare för att få hyra en lägenhet av bostadsföretaget och som ny hyresgäst får man samma 

försäkring med kravet om de redan befintliga hyresgästerna. Utifrån det ekonomiska perspektivet kan 

kravet exempelvis medföra mindre vandalisering i området på grund av skötsamma hyresgäster. Med 
mindre vandalisering kommer utgifterna för akuta underhåll att hållas låga. Med sparade utgifter kan 

pengarna istället läggas på exempelvis en gemensam grill på utegården vilket i sin tur kan påverka den 

sociala hållbarheten då detta kan medföra att trivseln i området ökar.  

 

För att detta grundkrav dock ska ha en positiv effekt på hållbarheten krävs att bostadsföretagen inte är 

alldeles för hårda med vad som krävs för att kravet ska vara uppfyllt. Är kravet för strikt kan det 

istället leda till missnöje i samhället vilket istället kan påverka hållbarheten negativt. Sist med inte 

minst gällande den miljömässiga hållbarheten kan den påverkas positivt då utgifter hålls lägre när 

lägenheterna inte skadas för att det inte köps nya material vid reparationer eller underhåll, vilket är en 

besparing av material och miljön. 

 

När man tittar närmare på grundkravet om ”maximalt antal personer i bostaden” utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv är det positiva med kravet att trångboddhet undviks vilket motverkar osunda 

boendeförhållanden, vilket med stor sannolikhet leder till en ökad trivsel för hyresgästerna. Utifrån en 

ekonomisk synvinkel medför kravet att lägenheten utsätts för mindre slitage i och med att färre 

personer bor i bostaden vilket leder till att pengar sparas då lägenheten inte behöver underhållas lika 

frekvent. En nackdel med kravet som uppmärksammades i samband med studien är att det oftast är 

vagt formulerat av bostadsföretagen vilket kan resultera i att hyresvärden vinklar det till sin fördel och 

kan skapa missnöje från de bostadssökande.  

 

För att vidare belysa grundkravet om ”inkomstnivån” kräver majoriteten av de privata företagen en 

bruttolön om minst tre gånger hyran eller alternativt en årsbruttolön om minst tre gånger årshyran. De 

kommunala företagen kräver däremot att en viss summa av inkomsten ska vara kvar när hyran är 

betald, detta belopp följer ett schablonvärde. Utifrån vår egen uppfattning kan just detta grundkrav 

som i princip alla företag har med i sina uthyrningspolicys vara en bidragande faktor till segregationen 

i samhället. Kravet kan skapa höginkomstområden då förmodligen endast höginkomsttagare kommer 

ha råd att betala en hög hyra och dessutom ha tre gånger hyran kvar efter den aktuella månadens 
hyresinbetalning medans en person som hade klarat av att betala hyran men inte riktigt når upp till 

kravet får nöja sig att bo i ett lite mindre attraktivt område. Det beskrivna scenariot påverkar den 

sociala hållbarheten negativt och en känsla av ekonomisk diskriminering kan uppstå för de personer 

som inte riktigt når upp till kravet.  

 

Därefter är det förståeligt att företagen vill försäkra sig om att hyresgästerna kommer kunna betala 

sina hyresinbetalningar i tid men för den sociala hållbarheten skulle det i en perfekt värld vara 

fördelaktigt att några av de privata företagen sänker sina krav. En idé är att de följer de kommunala 

bostadsföretagens exempel där en viss summa av inkomsten ska vara kvar efter betald hyra. Det är 

dock förståeligt att detta kan vara ett orimligt önskemål med tanke på att de privata företagen kan vara 
börsnoterade och är därmed beroende av vinsten, vilket innebär att man inte är lika villig att chansa. 
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6. Slutsats 
 

I nedanstående kapitel presenteras slutsatserna som vi kommit fram till med detta arbete. 

Rekommendationer vi vill framföra till bostadsföretagen ges löpande i texten nedan.   

 
Slutsatsen med denna studie visar att transparensen hos de utvalda bostadsföretagens hemsidor bör 

förbättras avsevärt på flera punkter. Det som bör förbättras är hur lättillgänglig information gällande 

uthyrningspolicy och hur man ska ansöka om en bostad är för bostadssökande som ska söka en 

hyresrätt.  

 

För att lättare uppnå en större tydlighet för bostadsföretagens hemsidor skulle ett sätt vara att beskriva 

processen för en bostadssökande genom att i rada upp kraven i punktform. Samt att företagens 

uthyrningspolicy skrivs i ett separat dokument för att skapa ett starkare intryck av att det är ett viktigt 

dokument.  

 

En känsla av förvirring för den bostadssökande kan undvikas genom att företagen sinsemellan 

använder samma begrepp för väsentliga ord som uthyrningspolicy och över vad som accepteras som 

inkomsttyp. Av samma anledning som ovan kan det vara betydande för företagen att lägga tid på att 

namnge rubrikerna på hemsidorna med lämpliga namn så att informationen man är ute efter hittas 

snabbare och lättare. 

 

För att undvika missförstånd i uthyrningspolicyn bör företagen skriva om vagt formulerade krav som 

exempelvis kravet om maximalt antal personer i en bostad. För en förbättrad transparens på 

marknaden borde slutligen företagen ha med alla de krav de ställer på sina hyresgäster i sina 

respektive uthyrningspolicys, så den bostadssökande inte behöver kontakta företagen för att få tillgång 

till de kompletterande kraven. Exempelvis gäller detta i det gemensamma dokumentet för de 

kommunala företagen där inget ålderskrav har angivits. 

 
Även språkmöjligheter på företagens hemsidor bör förbättras och ses över, alla företagen bör enligt 

vår mening åtminstone ha en engelsk översättning av hela hemsidan. En rekommendation är att 

Google Translate endast bör användas som ett komplement till den engelska översättningen istället för 

att ge användaren Google Translate som det enda alternativet till en översättning då det är en opålitlig 

översättning.  

 
Vi har även konstaterat att det finns skillnader mellan privata och kommunala bostadsföretag gällande 

kraven i deras uthyrningspolicys, detta är förståeligt utifrån företagens olika förutsättningar där dem 

privata är beroende av en vinst för överlevnad. Det vi ser är att privata företag tenderar att ha högre 

krav på dig som sökande som du behöver uppfylla för att kunna söka om en bostad medans 

kommunala företag går under samma gemensamma policy och har lägre krav för den sökande att 

uppfylla, med undantag för Stockholms Studentbostäder som har egna policys inriktade för studenter. 

 
Studenter påverkas mycket av de hårda grundkraven i uthyrningspolicys, likaså andra utsatta personer 

i samhället som inte har samma ekonomiska möjligheter som höginkomsttagare. För dessa personer 

bör enklare möjligheter vid uthyrningspolicys ges för att underlätta deras möjlighet att ta sig in på 

bostadsmarknaden. För att kunna öka inkluderingen på bostadsmarknaden bör bostadsföretag först och 

främst bygga fler hyresrätter. Eftersom det är en brist i Stockholm idag behövs det fler hyresrätter för 

att kunna få ner hyrespriserna för att kunna få in fler grupper av människor på marknaden, till exempel 

låginkomsttagare eller människor som står utanför samhället på ett eller annat sätt. För att inte bara 

fokusera på att bygga fler hyresrätter finns även fler tillvägagångssätt för att skapa fler möjligheter till 

bostad för människor på marknaden. Ett sätt är att bostadsföretagen ska kunna erbjuda 

konceptboenden såsom seniorboenden, trygghetsboende eller ungdomslägenheter inkludera flera 

åldersgrupper. Ytterligare en åtgärd för att inkludera fler grupper av människor är att införa 

“provboende” för personer som har beaktansvärda skäl till det såsom ensamstående föräldrar och 

studenter.  
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Vi har även konstaterat att företagens grundkrav påverkar hållbarhetsaspekten på flera punkter. Det är 

främst den ekonomiska och sociala hållbarheten som påverkas. Den miljömässiga hållbarheten 

behandlas men bör tas mer i beaktande i framtiden och inkluderas i bostadsföretagens 

uthyrningspolicy för att generera en positiv miljömässig hållbarhetsutveckling.  

 

6.1 Förslag till framtida studier 
 

Det finns alltid möjlighet att utföra samma studie men i olika delar av Sverige för att se på likheter och 

olikheter och därefter kunna utbyta fördelar och nackdelar städer sinsemellan.  

 

Det finns utvecklingspotential för denna studie genom att man kan undersöka hur personer som ej är 

insatta i fastighetsekonomi upplever bostadsföretagens uthyrningspolicy samt företagens transparens 

via deras hemsidor. På detta sätt kan man få en mer objektiv synvinkel och fler problem som vi inte 

undersökt i vår studie kan uppmärksammas starkare.  

 

6.2 Avslutande kommentar 
 

Vi lever idag i en värld där teknologin ständigt utvecklas vilket leder till att fler och fler tjänster som 

förr i tiden krävde fysiska besök idag går att genomföra med hjälp av mobilen eller datorn. I detta 

inkluderas även utvecklandet av bostadsprocessen. För att ta del i denna förändringsprocess bör 

transparensen på bostadsföretagens hemsidor ses över och förbättras så att hela 

bostadssökandeprocessen tillslut kommer kunna ske genom internet. För att inkludera samhällets alla 

individer bör även företagen översätta hela deras hemsidor till åtminstone engelska då vi idag lever i 

ett mångkulturellt samhälle. 
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