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Förord 

Denna uppsats är ett kandidatarbete skrivet VT 2010. Jag är student på KTH där jag läser 
samhällsbyggnadsprogrammet med inriktningen stadsplanering. Kursen syftar till att ge 
studenterna en möjlighet att självständigt formulera en problemställning med anknytning till 
kunskaper som erhållits från tidigare kurser. Jag har valt att fördjupa mig inom 
hyresregleringen i Sverige. Det handlar mer specifikt om att ge en historik kring 
hyresregleringen, förklara några begrepp kopplade till hyresregleringen och sedan analysera 
begreppen utifrån parterna på hyresmarknaden.  

Moa Tunström och Kristina Grange har varit mina handledare under kursens gång. De har 
kontinuerligt lämnat synpunkter på innehållet, hjälpt mig med uppsatsens disposition och 
föreslagit litteratur och information inom området.  

 

Christoffer Jusélius                            Stockholm i maj 2010 
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Sammanfattning 

Hyresregleringen i Sverige har varit föremål för mycket forskning, debatt och kritik. 
Anledningarna till detta är många. Bostadsmarknaden i, framförallt Stockholms innerstad, har 
enligt många havererat i den meningen att det krävs kontakter, svarta pengar eller orättsliga 
metoder för att erhålla en hyresrätt i staden. Att stå i kö i 20 år för att få tag i sig en lägenhet 
innanför tullarna är för de flesta inget alternativ. Vissa hävdar att lösningen till detta problem 
är att låta marknadskrafterna styra, att detta skulle frigöra nya lägenheter och att byggandet av 
hyresrätter skulle öka. Andra menar att dagens system är nödvändigt för att innerstaden skall 
ha en ekonomisk och social mångfald. Faktum är att hyrorna i övriga Europa blivit mer 
marknadsanpassade.  

I denna uppsats börjar jag med att förklara begrepp som är centrala för att förstå diskussionen 
kring hyresregleringen i Sverige. Därefter ger jag en grundlig historik av Sveriges 
hyresreglering och analyserar begreppen jag tidigare beskrivit. Huvudsyftet med uppsatsen är 
att skapa förståelse för hur parterna på hyresmarknaden ser på dagens system. Konkret 
innebär detta att jag undersöker deras åsikter avseende hur systemet fungerar och hur det 
skulle kunna utvecklas. Jag intervjuar personer med inblick i dagens system och låter dem 
argumentera för vad som är bra och dåligt med systemet, och vad alternativet skulle kunna 
vara. Uppsatsen mynnar ut i slutsatser som att bruksvärdessystemet inte används som det 
ursprungligen var tänkt, att man från politiskt håll haft svårt att förändra systemet och att det 
finns skäl till att systemet behålls trots problemen på bostadsmarknaden. 

 

Summary 
 
Rent control in Sweden has been a subject to much research, debate and criticism. The 
reasons for this are many. The housing market, particularly in central parts of Stockholm, has 
foundered in the sense that it´s necessary to have contacts, dirty money or to use illegal 
methods to gain a tenancy in the city. To wait in line for 20 years to acquire an apartment is 
not an option for most. Some argue that the solution to this problem is to let market forces 
govern, that it would release new apartments and the construction of rental properties would 
increase. Others argue that the current system is essential to financial and social diversity in 
the inner city. As a matter of fact is that the rental market in other countries in Europe has 
become more market driven.  
 
In this essay I begin by explaining concepts that are central to understanding the discussion of 
rent control in Sweden. Furthermore I provide a thorough history of rent control in Sweden 
and analyze the concepts I have previously described. The main purpose of this paper is to 
create an understanding of how the parties in the rental market looks at the current system. In 
concrete terms, I investigate their views on how the system works and could be developed. I 
interview people with insight into the current system and let them argue for what is good and 
bad about the system, and what the alternative could be. Thesis leads to conclusions that the 
current system is not used as originally intended and that it has been difficult to implement 
policy changes concerning the housing market. I also make some conclusions about why the 
current system has remained for so long, in spite of problems in the housing market. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige har haft olika typer av regleringar för att styra hyresnivåerna sedan första 
världskriget. Regleringarna har sedan förändrats på olika sätt, både åt det hårdare och åt det 
mjukare hållet. Dessa förändringar av hyreslagstiftningen har ofta skett i samband med olika 
händelser under 1900-talet, och har varit starkt präglade av Sveriges starka 
hyresgästorganisation. Fenomenet med en hyresgästförening som har så många medlemmar 
och ett sådant inflytande på politik och marknad, måste ses som mycket ovanligt ur ett 
internationellt perspektiv (Bengtsson 2002, s.2).  Detta har medfört att vi har ett system där 
Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretagen i mångt och mycket styr 
hyressättningen. Om detta är anledningen till de problem som finns på bostadsmarknaden 
råder det delade meningar om. Det faktum att det finns stora problem förknippade med 
bostadsmarknaden verkar det dock råda en stor samstämmighet kring. Synen på dessa 
problem, och lösningarna på problemen, varierar stort beroende på vem man frågar. Jag ser ett 
behov av att fånga in vad, framförallt parterna på hyresmarknaden, har för synsätt och åsikter 
om hyresregleringen i Sverige. I skrivande stund har regeringen lagt en proposition som 
innebär institutionella förändringar av dagens system. Jag försöker sätta in denna proposition i 
ett sammanhang och analysera den utifrån aktörerna på hyresmarknaden. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förstå olika parters syn på hyresregleringen i Sverige, 
framförallt Fastighetsägarnas och Hyresgästföreningens som varit mest aktiva i debatten om 
bruksvärdessystemet och marknadshyror. För att uppnå en sådan förståelse gör jag först en 
studie av hyresregleringens historik. Sedan skall jag översiktligt beskriva några viktiga 
begrepp och företeelser kopplade till diskussionen om hyresregleringen, för att därefter 
analysera dessa begrepp utifrån parterna på hyresmarknaden. Till sist skall jag med bakgrund 
av insamlat material resonera kring hyresregleringen som den ser ut idag, varför den funnits 
kvar så länge och alternativ till denna. 

 

1.3 Metod 

 Litteraturstudie och intervjuer 

För att erhålla nödvändig information ifråga om hyresregleringens historia, hur systemet 
fungerar idag och skulle kunna utvecklas har jag gjort litteraturstudie. Studien innefattar 
främst vetenskapliga avhandlingar och böcker inom området. 

För att få en djupare förståelse av hur de olika aktörerna resonerar och vad de har för 
argument har jag intervjuat personer med olika perspektiv på hyresmarknaden. Det handlar 
rent konkret om intervjuobjekt från den akademiska världen, Hyresgästföreningen och 
Fastighetsägarna.  Mina intervjupersoner är Pär Svanberg, Irene Fällström och Hans Lind. Pär 
Svanberg är förhandlingschef på Hyresgästföreningen, Irene Fällström är 
kommunikationschef för Fastighetsägarna och Hans Lind är professor inom 
fastighetsekonomi vid KTH.  
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Kritisk samhällsvetenskaplig metod 

I nästa skede har jag gjort en analys av hyresregleringen och några begrepp kopplade till 
denna med hjälp av kritisk samhällsvetenskaplig metodik. Motiven för detta beskrivs i boken 
”Kritisk samhällvetenskaplig metod” som: 

”Den kritiska samhällsvetenskapen intresserar sig alltså för hur kulturella traditioner och 
mäktiga aktörers handlande bidrar till att förstena den sociala verkligheten till förmån för vissa 
särintressen och till nackdel för andra. Den bryter alltså upp den låsta sociala verkligheten och 
gör den tillgänglig för nya politiska överväganden och beslut” (Alvesson & Deetz, 2000 s.13) 

I mitt fall handlar detta om en lång tradition av att använda ett system som har upprätthållits 
av mäktiga aktörer, och haft en påverkan på hyrorna som gynnat vissa samhällsgrupper och 
varit till nackdel för andra. På grund av systemets komplexitet är det inte alltid uppenbart 
vilka samhällsgrupper som gynnas och vilken samhällsutveckling som fås av detta system. 
Mot denna bakgrund såg jag alltså ett behov av att använda en samhällsvetenskapligt kritisk 
metod, då den som beskrivs i ovanstående citat, ”bryter upp den låsta sociala verkligheten och 
gör den tillgänglig för nya politiska överväganden och beslut”.  

Bostadsbristen i de större svenska städerna och Sveriges nuvarande system för hyressättning 
har varit föremål för många omfattande analyser, och vissa företeelser som att våra större 
städer präglas av ekonomisk, social och etnisk segregation är väl fastställda. I boken ”Kritisk 
samhällsvetenskaplig metod” konstateras att kritisk analys lämpar sig för att undersöka 
mindre uppenbara fenomen: 

”Förfarandet är alltså inte så originellt, men rent innehållsligt riktar sig den kritiska forskningen 
sin uppmärksamhet mot situationer, relationer, händelser, institutioner, idéer, sociala praktiker 
och processer som kan anses utöva förtryck eller vara präglade av diskursiv slutenhet. Av störst 
intresse är här inte nödvändigtvis de mest uppenbara exemplen på dessa fenomen, såsom giriga 
kapitalister som ägnar sig åt vad som kan betecknas som omoraliska ting eller ett skolväsende 
som inte fungerar. De mer subtila aspekterna är lämpligare föremål för kritisk forskning – de 
mer uppenbara fallen talar mer eller mindre för sig själva om de exponeras” (Alvesson & Deetz, 
2000 s.163) 

Min avsikt har varit att uppmärksamma relationer, institutioner och sociala praktiker vilka jag 
upplever är präglade av en viss otydlighet, exempelvis vad gäller aktörernas bakomliggande 
motiv och intressen. Jag ansåg därför att kritisk analys var ett lämpligt val för att belysa denna 
verklighet.  

 

1.4 Disposition 
 
Detta avsnitt har för avsikt att förklara hur uppsatsen är uppbyggd. I de nästkommande 
avsnitten, 1.5 & 1.6, beskrivs de två viktigaste begreppen för att förstå diskussionen kring 
hyresregleringen idag, ”bruksvärdessystemet” och ”marknadshyror”. I kapitel 2 ger jag först 
en historisk beskrivning av hyresregleringen. Jag analyserar sedan dels en proposition som 
regeringen nyligen har lagt fram, vilken innebär förändringar av bruksvärdessystemet, och 
dels begreppen som beskrivs i kapitel 1, bruksvärdessystemet och marknadshyror. De 
analyser jag gör sker med utgångspunkt från argumentationen som parterna på 
hyresmarknaden använder sig av. I kapitel 3 följer en diskussion av de begrepp och företeelser 
som tidigare behandlats, denna gång utifrån mitt eget perspektiv. Diskussionen mynnar ut i ett 
antal slutsatser. 
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1.5 Bruksvärdessystemet 

Sveriges hyressättning idag utgår ifrån det s.k. ”bruksvärdessystemet”. Det är ett system som 
syftar till att balansera fastighetsägarnas intresse av avtalsfrihet med hyresgästernas intresse 
av besittningsskydd, d.v.s. rätten till förlängt hyreskontrakt. I detta avsnitt kommer jag att 
förklara hur bruksvärdessystemet är uppbyggt och fungerar.  Man kan säga att det ingår tre 
komponenter i systemet: bruksvärdesprincipen, kollektiva hyresförhandlingar och 
allmännyttans hyresnormerande roll (Sundling 2006, s.16). 

Bruksvärdesprincipen innebär att hyran för en hyresrätt skall sättas till ett skäligt belopp i 
förhållande till hyran i en bruksvärdesmässigt likvärdig lägenhet i allmännyttan. Finns ingen 
likvärdig lägenhet på orten inom allmännyttan kan jämförelsen göras med annan hyresvärd. 
Bruksvärdet definieras av egenskaper hos lägenheten som storlek, planlösning, ljudisolering 
och modernitetsgrad. Faktorer som inte skall tas hänsyn till är förvaltningskostnader och 
husets byggnadsår. Om det inträffar att hyran för en lägenhet påtagligt överstiger hyran för 
bruksvärdesmässigt likvärdiga lägenheter, är det hyresnämndens uppgift att pröva ansökan om 
sänkning av hyran och bestämma en skälig hyra.  (Bengtsson 2002, s.11; Månsson 1995, s.19-
20) 

Kollektiva hyresförhandlingar går ut på att de allmännyttiga bostadsföretagen förhandlar med 
Hyresgästföreningen om hyran, vilken sedan blir normerande för de privata fastighetsägarna. 
Viktigt att poängtera är att de allmännyttiga bostadsföretagen drivs enligt 
självkostnadsprincipen, d.v.s. att företagen inte skall drivas i vinstsyfte. Hyrorna i 
allmännyttan är således självkostnadsbestämda. I praktiken har systemet kommit att innebära 
att de privata fastighetsägarna, inte får begära en hyra, som överstiger hyran i en jämförbar 
lägenhet som tillhör allmännyttan med mer än fem procent. (Sundling 2006, s.16-17). 

 

1.6 Marknadshyror 
 
I debatten om hur hyressättningen skall se ut brukar alternativet till bruksvärdessystemet 
beskrivas som att införa marknadshyror. Det är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, 
varför jag i detta avsnitt försöker ge en definition av begreppet. Vad som brukar åsyftas när 
man pratar om marknadshyra är hyran som sätts vid nytecknande av hyreskontrakt. Denna 
hyra kan sedan skilja sig från den faktiska marknadshyran. I synnerhet vid långa 
kontraktstider. Det finns olika tolkningar av vad det innebär att sätta hyran på marknadens 
villkor. En tolkning är att fastighetsägaren får kräva vilken hyra denne vill vid nytecknande 
och förnyelse av hyreskontrakt. En annan är att marknadshyra är detsamma som en hyra på 
nivån där utbudet motsvarar efterfrågan. (Lind & Lundström 2007, s.75) 

Ofta ses lokalhyresmarknaden i Sverige som en fri marknad med marknadsmässiga villkor. 
Ändå kan inte hyrorna som sätts på lokalhyresmarknaden ses som marknadshyror enligt de 
två nämnda tolkningarna av begreppet. Detta för att fastighetsägaren inte får ta ut högre hyra 
än vad någon annan hyresgäst skulle kunna tänkas betala vid förlängning av ett hyreskontrakt. 
Vidare är vakanserna på lokalhyresmarknaden stora under lågkonjunkturer vilket antyder att 
hyrorna inte alltid sätts på en nivå där utbudet möter efterfrågan. Skall man se hyrorna som 
sätts på lokalhyresmarknaden som marknadshyror, kan man istället tolka begreppet som att 
hyrorna sätts på en marknad, där en fastighetsägare sätter vilken hyra denne vill vid 
nytecknande av kontrakt. Hyran skall heller inte, till följd av regleringar, avvika mot den hyra 
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som fastighetsägaren tycker är bäst ur ett långsiktigt perspektiv. Det är denna tolkning av 
begreppet som åsyftas när det används i denna uppsats (Lind & Lundström 2007, s.75). 

 

2 Historik och analys 

 

2.1 Historik 
 

Hyresgästerna får ett besittningsskydd 
 
Jag börjar min historiska beskrivning av Sveriges hyresreglering vid första världskriget. Det 
var först då som Svenska hyresgäster började organisera sig. Eftersom kriget lett till en 
ekonomisk kris hade det svenska bostadsbyggandet stagnerat.  Detta medförde en stor brist på 
bostäder och förhöjda hyror. Denna situation ledde till att en kunglig förordning från 1916 
infördes. Kommunerna hade vid hyrestvister nu möjlighet att inrätta särskilda hyresnämnder, 
som skulle medla i hyrestvister. De här nämnderna kan ses som uttryck för början på en social 
bostadspolitik i Sverige. De innehöll nämligen en lagfaren ordförande, två 
lekmannarepresentanter och en person med kännedom om de fattigas levnadsförhållanden 
(Bengtsson 2002, s.6). 

Det visade sig dock att kommunerna inte kunde motverka oskäliga hyreshöjningar tillräckligt 
effektivt med hjälp av hyresnämnderna. En ny lag utfärdades därför tillfälligt 1917, vilken 
skulle förhindra att fastighetsägarna tog ut oskäliga hyror. Denna s.k. hyresstegringslag var ett 
statligt stöd för hyresnämnderna vilka nu fick ett större inflytande. Alla hyreshöjningar skulle 
nu föregås av ett godkännande från hyresnämnderna. Hyresgästerna fick i samband med detta 
för första gången olika typer av skydd. Det handlade dels om ett besittningsskydd, d.v.s. en 
rätt till förlängning av hyreskontraktet, och dels om att alla uppsägningar nu skulle anmälas 
till hyresnämnden och prövas av samma nämnd. Innan hyresstegringslagen hade 
hyresgästerna i princip inte haft något skydd överhuvudtaget, besittningsskyddet hade varit 
mycket svagt och det vanliga var att ett hyreskontrakt gällde till den första oktober oavsett 
hyresgästens förutsättningar (Bengtsson 2002, s.6; Månsson 1995, s.7).   
 
Hyresgästföreningen blir en etablerad part på marknaden 
 
Hyresstegringslagen var tänkt som en provisorisk lösning på problemet med skenande hyror 
under krigsåren. Den blev dock långlivad och avvecklades först 1923. Anledningen till detta 
var att socialdemokraterna var skeptiska inför att gå tillbaka till den allmänna hyreslagen från 
1907, vilken i huvudsak var dispositiv, d.v.s. parterna hade rätt att i avtal frångå hyreslagen. 
Det var flera än socialdemokraterna som såg negativt på denna utveckling.  Detta resulterade i 
att, två veckor innan hyresstegringslagen avveckling, så bildades Hyresgästernas Riksförbund. 
Förbundet bestod av åtta hyresgästföreningar vars gemensamma mål var att arbeta för en 
tryggare hyresrätt. Hyresgäströrelsens betydelse under mellankrigstiden var störst på lokal 
nivå. Det handlade om att agera motkraft vid hyreshöjningar och när hyresgäster blev vräkta 
eller fick sina kontrakt uppsagda.  En gren inom förbundet hade idéer om att bygga och 
förvalta egna bostäder. Detta var grogrunden till bostadskooperationen ”Hyresgästernas 
Sparkasse- och Byggnadsförening”, HSB, som bildades 1924 i Stockholm. Under föreningens 
första år byggs fyra hus i Stockholm. De nästkommande åren utökar föreningen sin 
bostadsproduktion till Malmö och Göteborg (Bengtsson 2002, s.7; Wahrolén 2004, s.5-6).  
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Tiden efter att hyresstegringslagen avvecklats styrde marknadskrafterna återigen med höga 
hyror som följd. Vanliga familjer kunde inte efterfråga lägenheter med en acceptabel standard 
och hade ett mycket svagt besittningsskydd. Efter att avvecklingen av hyresstegringslagen 
genomförts beslutade riksdagen att man skulle göra en översyn av den allmänna 
hyreslagstiftningen. Denna översyn medförde emellertid inga förändringar av lagstiftningen. 
Flera motioner om att hyresgäster skulle få förstärkt besittningsskydd inkom från den 
politiska vänstern, vilka alla avslogs. Hyresgästföreningen använder sig av en blockad första 
gången 1925, med anledning av att en fastighet blir plundrad på sina tillgångar och 
hyresgästerna vräkta av fastighetsägaren Torsten Weidenhayn. Weidenhayn får ett 
fängelsestraff och ger namn åt en ny lag, ”Lex Weidenhayn”. Lagen föreskriver att 
bostadsföreningarna nu får besittningsrätt till sitt hus och istället skall kallas 
”bostadsrättsföreningar. 1926 får Hyresgästföreningen 100 000 påskrifter i en namninsamling 
som kräver en ny hyreslag. Två år senare lyckas Hyresgästföreningen, efter en stor kampanj, 
sänka hyrorna i Atlasområdet som ligger i Stockholm (Bengtsson 2002, s.7; Månsson 1995, 
s.7; Wahrolén 2004, s.5-7). 

Nästa tillfälle för Hyresgästföreningen att ta upp stridsyxan var under ”trettiotalskrisen”, 
1936, då läget på hyresmarknaden blev mycket oroligt. Orsaken till oroligheterna, som ägde 
rum i Olskroken som är en stadsdel i Göteborg, var att 900 hyresgäster hade sagt upp sina 
hyreskontrakt och krävde hyressänkningar samt bättre underhåll. Fastighetsägarna svarade 
med att hota 600 av hyresgästerna med vräkningar. Motreaktionerna blev häftiga. 2000 
hyresgäster samlades till blockad mot massvräkningarna. Trots detta blev 250 familjer vräkta. 
Hyresgästföreningen lyckades tömma alla 600 lägenheter och hindra nya hyresgäster att flytta 
in. Efter detta, i samband med förändringar av det parlamentariska läget, tillsätts en utredning 
av hyreslagstiftningen. I denna utredning ingår en ledamot från Hyresgästföreningen, vilket 
var första tecknet på att föreningen nu sågs som en etablerad part på bostadsmarknaden. En ny 
hyreslag beslutades om 1939. Lagen gav dock fortfarande inget direkt besittningsskydd åt 
hyresgästerna. Vid hyrestvister skall nu en representant från Hyresgästföreningen ingå i 
medlingsnämnderna. Regeringen beslutar samma år att inrätta hyresnämnder i alla orter som 
har mer än 30 000 invånare (Bengtsson 2002, s.7-8; Garellick 2010; Wahrolén 2004, s.9-10 & 
s.14).  
 
Hyresreglering införs under stor politisk enighet 
 
Den nya hyreslagen trädde i kraft den 1 januari 1940. Vid denna tidpunkt hade andra 
världskriget brutit ut och förutsättningarna förändrats drastiskt. Hyresgästernas Riksförbund 
ser ett behov av en hyresreglering och skriver därför till statsministern om detta. Någon 
hyresreglering kom dock inte till förrän två år senare då förslaget även hade stöd av LO. 
Hyresregleringen infördes under stor politisk enighet. Den enda remissinstansen som inte 
stödde förslaget var Fastighetsägareförbundet. Hyresgästerna hade nu också ett direkt 
besittningsskydd som var knutet till hyresregleringen. Detta skydd hade varit 
Hyresgästföreningens viktigaste fråga sedan 20 år tillbaka. I samband med detta inrättades 
statens hyresråd, där hyresmarknadens parter var representerade. Rådets uppgifter handlade 
t.ex. om att vara besvärsinstans över hyresnämndens beslut och att varje år besluta om de 
generella hyreshöjningarna (Bengtsson 2002, s.8-9). 
 
Ekonomin vänder och bostadsbristen förvärras 
 
Hyresregleringen från andra världskriget kom att ligga kvar långt efter krigets slut. Skälet till 
detta var att bostadsbristen både var kvar och försvårades efter andra världskriget. Detta 
berodde på förändringar i ekonomin och flyttmönstren. Ekonomin gick in i en högkonjunktur 
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och det blev en förflyttning av produktionsmedel från bostadsbyggande till exportindustrin. 
Samtidigt fick Sverige en ökad invandring och omflyttning vilket medförde en ökad 
efterfrågan på bostäder. Då hyresregleringslagen var provisorisk omprövades den med jämna 
intervaller av riksdagen. Lagstiftningen blev kvar länge på grund av en stark politisk enighet 
om hyresregleringslagens nödvändighet tills vidare. 1955 föreslog hyresregleringskommittén 
att man till viss del skulle påbörja en avveckling av hyresregleringslagen. Gösta Jertelius från 
Hyresgästföreningen menade dock att en avveckling vore olämplig innan efterfrågan på 
bostäder motsvarar utbudet och hyreslagen ger hyresgästerna ett bättre besittningsskydd. 
Hyresgästföreningen fick medhåll av justitieministern, som skrev en proposition vilken 
innehöll ett förslag om att en särskild lag skulle stiftas om besittningsskydd. Han motiverade 
detta med att det nu ansågs rimligt att hyresgästerna skulle skyddas mot obefogade 
uppsägningar även i fredstid, och att en avveckling av hyresregleringslagen kunde påbörjas 
om denna lag stiftades (Bengtsson 2002, s.10). 
 
I takt med att de allmännyttiga bostadsföretagens blev allt fler uppstod ett behov av en 
intresseorganisation för som kunde företräda företagen och erbjuda dem service i form av 
information, utredningar, juridisk hjälp m.m.  Detta medförde att intresseorganisationen 
SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bildades 1950 (Månsson 1995, s.11-12). 
 
Bruksvärdessystemet 

En utredning tillsattes för att utveckla en lagstiftning som skulle gälla efter 
hyresregleringslagens avveckling. Denna skulle garantera både avtalsfrihet och hyresgästernas 
besittningsskydd. Utredningen var klar 1966. Resultatet blev bruksvärdessystemet som grovt 
innebär att hyran förhandlas fram mellan de kommunala bostadsföretagen och 
Hyresgästföreningen, och att hyran för en lägenhet inte får överstiga den för en likvärdig 
lägenhet inom det allmännyttiga beståndet (Bengtsson 2002, s.11; Månsson 1995, s.19-20 ). 

1968 började man gradvis avskaffa hyresregleringen från andra världskriget och införa 
bruksvärdessystemet. Det nya systemet kom att användas i nyproduktionen, vilken var 
mycket omfattande under denna period till följd av miljonprogrammet. Dödsstöten för 
hyresregleringen kom först 1974 då Ingvar Karlsson, bostadsminister vid denna tidpunkt, i en 
proposition förespråkar en slutgiltig avveckling av hyresregleringen. Bruksvärdessystemet 
skärps och allmännyttans hyresnormerande roll institutionaliseras. 1978 kommer 
hyresförhandlingslagen vilken gav en ”rätt till förhandlingsordning”. Kunde parterna på 
hyresmarknaden inte enas om vilken förhandlingsordning som skulle gälla, hade de nu 
möjlighet att låta hyresnämnden föreskriva förhandlingsordning. Innan 
hyresförhandlingslagen hade Hyresgästföreningen haft ett förhandlingsmonopol vilket nu 
avskaffades. Enda kravet för en organisation som företräder hyresgästerna vid förhandlingar, 
var att det skulle vara en ideell förening som hade för avsikt att ta tillvara hyresgästernas 
intressen. Detta hade dock ingen större betydelse då Hyresgästföreningen i princip inte hade 
någon konkurrens från andra organisationer med samma syfte (Bengtsson 2002, s.11-14; 
Hedman 2008, s.11). 

På 80-talet växte kritiken av bruksvärdessystemet från högerpartierna, den handlade om att 
systemet motverkade rörligheten på bostadsmarknaden och öppnade för en svart marknad. 
När de borgerliga partierna hamnade i regeringsställning 1991 började bostadspolitiken att 
reformeras. Bruksvärdessystemet och hyresförhandlingslagen utreddes och 1993 utmynnade 
utredningen i förslag om en återgång till reglerna innan 1974. Argumenten handlade bl.a. om 
att Hyresgästföreningen, trots hyresförhandlingslagen, fortfarande hade en monopolställning 
som inte var önskvärd. En hyresgäst skulle inte behöva acceptera att en organisation träffar 
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bindande avtal med hyresvärden, utan att hyresgästen önskat detta. Trots starkt motstånd från 
Hyresgästföreningen och vänsterpartierna röstade riksdagen ja till de delar av utredningens 
förslag som rörde hyresgästernas möjligheter att stå utanför det kollektiva 
förhandlingssystemet (Bengtsson 2002, s.15). 

Trepartsöverenskommelsen 

Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna träffade i januari 2001 en 
överenskommelse som blev kallad ”trepartsöverenskommelsen”. Den innebar kortfattat att de 
tre organisationerna kom överens om hur hyresrätten bör utvecklas för att bli ett mer 
konkurrenskraftigt boendealternativ. Organisationerna kom överens om att det krävs mer 
utrymme för individuell hyressättning, detta för att hyresgästerna skulle få större inflytande 
över sitt boende. I överenskommelsen ses också nya avtalsformer som ett medel att främja 
nybyggnation av hyresbostäder. Vidare var tanken med trepartsöverenskommelsen att de 
privata fastighetsägarna nu skulle ses som en fullvärdig förhandlingspart i systemet med 
kollektiva förhandlingar. Vad en ”fullvärdig förhandlingspart” innebar visade sig tolkas högst 
olika av parterna. I praktiken fick inte Fastighetsägarna det inflytande i hyressättningen de 
förväntat sig. Till sist bildades särskilda hyreskommittéer där företrädare från de tre parterna 
skall utreda hur hyresgästerna värderar olika lägenheters olika egenskaper. Detta för att 
åstadkomma ett mer objektivt bruksvärdessystem som i högre grad skulle vara förenligt med 
bruksvärdessystemets grundtanke (Hyresgästföreningen 2004; Fastighetsägarna 2008; SABO 
2008). 

Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen 

Fastighetsägarna ansåg att det fanns en snedvriden konkurrens på bostadsmarknaden till följd 
av statliga och kommunala stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. 2002 anlitade därför 
Fastighetsägarna revisionsfirman Ernst & Young för att undersöka de allmännyttiga 
bostadsföretagens årsredovisningar, vilka kom fram till att företagen fått olika former av 
kommunalt stöd som uppgick till 12 miljarder kronor. Vidare lät Fastighetsägarna juridisk 
expertis från advokatfirman Linklaters utreda om Sverige bröt mot EU:s regler om statsstöd. 
Linklaters kom fram till att Sverige bröt mot reglerna. Samma år lämnade Fastighetsägarna 
därför in en anmälan till EU-kommissionen om otillåtet statsstöd.  Tre år senare lämnar 
Fastighetsägarna in ännu en anmälan, med anledning av att de anser att statsstöd var större än 
de från början trodde. Per-Åke Eriksson, dåvarande VD i Fastighetsägarna, som drev anmälan 
menade att om de fann en lösning de var nöjda med, utan att blanda in EU, skulle de dra 
tillbaka anmälan. Detta var en anledning till att regeringen skrev en proposition som innebär 
att allmännyttan dels förlorar sin hyresnormerande roll, och dels skall drivas enligt 
affärsmässiga principer. Regeringens proposition utarbetades i samarbete med parterna på 
hyresmarknaden, och Fastighetsägarna såg propositionen som lösningen de sökt på 
problematiken med otillåtet statsstöd. EU menar dock att anmälan inte kan dras tillbaka, utan 
att EU-kommissionen måste, enligt EU:s fördrag, fortsätta sin granskning för att se om 
Sverige bryter mot EU:s regler. I skrivande stund pågår denna granskning (Fastighetsägarna 
2010a; Lacotte 2009). 

Prop. 2009/10:185 

I mars 2010 la regeringen fram den ovan nämnda propositionen, vilken har utarbetats i nära 
samarbete med Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och intresseorganisationen för de 
allmännyttiga bostadsföretagen, SABO. Propositionen innebär att de allmännyttiga 
bostadsföretagen skall drivas enligt affärsmässiga principer och att de inte längre skall ha sin 
hyresnormerande roll. Detta betyder att självkostnadsprincipen och förbudet att driva företag i 
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vinstsyfte enligt kommunallagen inte längre ska gälla. I propositionen föreslås att det är 
kollektiva förhandlingsöverenskommelser som istället skall ha en normerande roll i 
hyressättningen. Syftet med propositionen anger regeringen som:  

Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad genom att kommunala 
bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor samtidigt som 
hyressättningen reformeras med bibehållet skydd för hyresgästerna (Finansdepartementet 2010). 

Utgångspunkten för förhandlingarna skall fortfarande vara bruksvärdet och en ny skyddsregel 
införs för att skydda hyresgästerna mot kraftiga hyreshöjningar. De nya reglerna föreslås börja 
gälla den 1 januari 2011 och ligger alltså i skrivande stund i framtiden (Sverige. Regeringen 
2010; Finansdepartementet 2010). 

 

2.2 Analys av Prop. 2009/10:185 
  
Propositionen som regeringen har lagt fram i mars 2010 skulle kunna ses som historisk ur ett 
institutionellt perspektiv. Allmännyttan har varit hyresnormerande sedan 1975 och de 
institutionella förhållandena som uppstått av detta har varit en självklar del i hur 
hyresmarknaden fungerar. Man kan anta att denna, åtminstone på ett institutionellt plan, 
omvälvande propositionen inte skulle ha varit möjlig, om inte det nuvarande systemet blivit 
allt starkare ifrågasatt. Det handlar dels om systemets förmåga att hantera problemen på 
bostadsmarknaden, och dels om de eventuella konflikter med EU:s lagstiftning som finns.  
 
Hyresgästföreningen ser propositionen som en framgång. Man har kvar bruksvärdessystemet 
där det är parterna som förhandlar fram hyran även i framtiden. Svanberg menar att kravet på 
att de allmännyttiga bostadsföretagen skall drivas enligt affärsmässiga principer kanske 
skapar lite mer ordning och reda, i fråga om de ekonomiska relationerna mellan 
bostadsföretagen och kommunen. Fastighetsägarna är också positiva till propositionen och 
menar att bostadsministern, Mats Odell, lyckats med att förena parterna på ett bra sätt. 
Fällström säger att Fastighetsägarna ser det som ett steg på vägen, deras målsättning är 
fortfarande så lite konkurrenshinder som möjligt. Förslaget betyder att Fastighetsägarna blir 
en fullvärdig förhandlingspart, och de hyror som sätts i det privata hyresrättsbeståndet har lika 
stor betydelse som dem i allmännyttan (Fastighetsägarna 2010b; Fällström 2010; Svanberg 
2010). 

Lind tolkar denna proposition som en framgång för Hyresgästföreningen. Anledning till detta 
är att förslaget inte kommer att innebära några stora förändringar för hur hyrorna kommer att 
utvecklas i Stockholm. Han menar att Fastighetsägarna har insett att de bara kan ta ett litet 
steg eftersom de saknar uppbackning av de borgerliga partierna. Lind har fått bilden av att de 
privata fastighetsägarna är ganska nöjda med dagens system. Det ger trygg avkastning och 
man kan alltid göra goda affärer på ombildningar. Därför har de inte drivit frågan om 
marknadshyror särskilt hårt (Lind 2010). 

Att företagen skall drivas enligt affärsmässiga principer menar Svanberg inte kommer att leda 
till några dramatiska förändringar. Han säger att: 

När det gäller allmännyttan står det att den ska ha ett allmännyttigt syfte men bedrivas med 
affärsmässiga principer. Det är en anpassning av lagstiftningen till hur företagen bedrivs idag. 
De har de tvingats till att drivas affärsmässigt när staten slutade hjälpa dem. Tidigare kunde man 
låna till 100 % men nu måste man ha eget kapital. Det betyder att dagens hyror, och det sätt 
företagen bedrivs idag, redan bygger på affärsmässiga principer (Svanberg 2010). 
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Svanberg anser inte att de allmännyttiga bostadsföretagen konkurrerar med de privata på 
något negativt sätt idag. Det visar sig att det är en fungerande marknad, menar han, när de 
privata fastighetsägarna t.ex. köper en del av det allmännyttiga beståndet. Han anser att om 
systemet vore sjukt skulle det inte finnas lika många privata som kommunala fastighetsägare 
som bygger nytt, även om det byggs lite överhuvudtaget. Att det byggs lite menar han beror 
främst på de ekonomiska villkoren. Detta påstående är i linje med en undersökning som visar 
att hyresrätten beskattas med 198kr/kvm jämfört med bostadsrättens 134kr/kvm. 
Huvudförklaringen beskrivs som bostadsrättsinnehavarnas möjlighet till ränteavdrag (Hardt 
2008; Svanberg 2010). 

Det nya systemet som föreslås i propositionen kommer att innebära ett nytt tankesätt när det 
gäller vad som skall styra hyresnivåerna. Fällström menar att Hyresgästföreningen kommer 
att få en ny roll som kommer att kräva en viss omställning i tankesätt för föreningen: 

”Det som blir svårt är att Hyresgästföreningen är vana vid att utgå från kostnaderna för 
fastighetsägarna. Sen ska hyran sättas utifrån kostnaderna. Det systemet skall man lämna helt 
och hållet. Det är helt ointressant. Frågan är hur mycket man upplever att kontraktet är värt. Det 
handlar om att byta tankesätt” (Fällström 2010). 

 

2.3 Analys av bruksvärdessystemet 
 
Bruksvärdessystemet uppkom ur behovet att balansera avtalsfrihet och besittningsskydd på 
den svenska hyresmarknaden. Det ursprungliga syftet med bruksvärdesprincipen beskrivs i 
Bo Bengtssons uppsats ”Är bostadskorporatism möjlig” som: 
 

”Tanken med denna spärr är att den skall förhindra att hyresvärden kringgår besittningsskyddet 
genom att höja hyran, t.ex. vid bostadsbrist. I övrigt skall hyressättningen vara fri.” 
 (Bengtsson 2002 s.11). 

 
Ursprungstanken var alltså att hyressättningen skulle bygga på avtalsfrihet och hyresgästernas 
besittningsskydd garanteras genom bruksvärdesprincipen. Denna ursprungstanke har sedan 
successivt lämnats. Allmännyttans hyresnormerande roll, vilken lagstadgades 1974, och 
institutionaliseringen av kollektiva förhandlingar, har bidragit till att hyrorna inte återspeglar 
förhållandena på marknaden. Att bruksvärdessystemet fått en annan funktion än vad som 
ursprungligen var tänkt säger också Hans Lind i en intervju: 
 

Någonting som förvirrar den svenska debatten är att man pratar om bruksvärdessystemet. Vad är 
det för någonting?  När man pratar om bruksvärde 1968 gör man ingen skillnad mellan 
bruksvärde och marknadshyra i utredningarna. Man pratade om bristorter där man skall ha 
särskilda hyresregleringar. Det var aldrig någon tanke att hyrorna långsiktigt skulle styras av 
någonting annat än marknaden. Jag skulle säga att vi idag har ett system som kännetecknas av 
två saker: kollektiva förhandlingar och att hyran i en enskild lägenhet kan prövas mot en 
förhandlad hyra. ” (Lind 2010) 

 
Detta är också anledningen till att Fastighetsägarna argumenterar för att gå tillbaka till 
bruksvärdessystemet som det ursprungligen var tänkt. I propositionen om 
bruksvärdessystemet från 1968 framgår att en ”skälig hyra” vid jämförelseprövning, är en 
hyra som överensstämmer med marknadsläget (Eriksson 2009). 

Att bruksvärdessystemet inte fungerar enligt ursprungstanken innebär dock inte att alla är 
missnöjda med systemet. Svanberg anser att systemet balanserar intressen på ett bra sätt. Han 
medger att det finns en viss tröghet i systemet, men att detta i huvudsak är bra. Detta 
motiveras med att den som investerar långsiktigt i hyresfastigheter får en trygg avkastning 
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utan stora fluktuationer. Fastighetsägarna har samma hållning som Hyresgästföreningen 
gällande att de trygga spelreglerna, med en trygg avkastning som följd, är en fördel med 
bruksvärdessystemet (Svanberg 2010). På fastighetsägarsidan är åsikterna gällande 
bruksvärdessystemet delade. Fällström menar att detta beror på den enskilda fastighetsägarens 
situation. I mindre attraktiva områden kan det vara en fördel att hyran i allmännyttan är 
normerande då den ligger över det egentliga marknadspriset. Bruksvärdessystemet kan vara 
till nackdel för de privata fastighetsägarna i områden där allmännyttan håller nere hyran. 
Fällström säger följande om allmännyttans möjligheter att hålla nere hyran. 

”Bland våra medlemmar finns det väldigt många små fastighetsägare. Allmännyttan kan gå med 
på lite lägre hyreskostnader i vissa områden eftersom man vet att man har andra bestånd där 
man kan ta igen det” (Fällström 2010). 

 
Ur ett internationellt perspektiv är bruksvärdessystemet, de kollektiva förhandlingarna och de 
starka konsumentorganisationerna en mycket unik företeelse. Bo Bengtsson skriver om detta i 
sin uppsats ”Är bostadskorporatism möjlig?”: 
 

”Inte i något annat land finns en hyresgästorganisation med tillnärmelsevis samma 
anslutningsgrad, marknadsinflytande och politiska makt som den svenska. Och endast i enstaka 
länder – framför allt Norge – finns en bostadskooperativ konsumentorganisation med 
motsvarande medlemstal, marknadsandel och institutionaliserade inflytande som den svenska 
HSB-rörelsen” (Bengtsson 2002 s.2). 

 
Mycket talar för att anledningen till att vi har ett bruksvärdessystem handlar om att våra 
hyresgästorganisationer har varit så framgångsrika, vilket speglat de bostadspolitiska besluten 
som lett fram till bruksvärdessystemet. I Europa har den generella utvecklingen inneburit en 
minskning av de politiska interventionerna på bostadsmarknaden. Staterna har lämnat 
ambitionen att sköta den allmänna bostadsförsörjningen och istället inriktat sig på de mest 
utsatta hushållen. Denna variant är också vad Fastighetsägarna förespråkar. De anser att det 
bostadssociala ansvaret inte skall tas utav allmännyttan utan istället läggas på individnivå 
(Fällström 2010; Lind & lundström 2007, s.13).  
 
En till faktor som kan vara bidragande till att Sverige har detta system kan vara så enkel som 
att vi haft det under så lång tid. Vi har vant sig oss vid bruksvärdessystemet, både beträffande 
vilka förväntningar vi har på hur hyressättningen skall gå till och vad gäller hur institutionerna 
är utformade. Opinionen mot bruksvärdeshyror har fram tills nyligen inte varit tillräckligt 
stark för att möjliggöra någon större förändring av systemet från politiskt håll. Hans Lind 
menar att man helt enkelt fastnat i systemet med kollektiva förhandlingar då ett systemskifte 
är för riskabelt ur politisk synvinkel. Problemet är att en avreglering på kort sikt bara ger 
förlorare. Ingen kan säga att han eller hon har fått, eller inte fått en lägenhet till följd av 
avregleringen (Lind 2010). 
 
Det kan finnas risker med kollektiva förhandlingar på hyresmarknaden. Lind drar parallellen 
med arbetsmarknaden där det finns insiders och outsiders, de som är inne på marknaden och 
de som står utanför. Det är inte de som är inne på marknaden som förlorar jobbet om det blir 
för dålig lönsamhet, därför har de incitament att driva för höga lönekrav. Den teoretiska 
förutsägelsen är att de som har störst intresse av regelsystemet tar makten över organisationen 
och driver sina egna intressen. Han menar vidare att den centrala Hyresgästföreningen har 
haft svårt att kontrollera sin stockholmsförening. Linds tolkning är att stockholmsföreningen 
dominerats av innerstadshyresgäster, vilka har drivit sina egna intressen, och inte tagit det 
samhällsansvar som facket gjort på arbetsmarknaden (Lind 2010). 
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2.4 Analys av marknadshyror 
 
Den omtvistade frågan om Sverige bör införa marknadshyror för hyresbostäder har debatterats 
flitigt hela det förra seklet och fram tills idag. Förespråkarna menar att marknadshyror skulle 
avhjälpa problemen med svarta kontrakt, köer och den låga rörligheten på bostadsmarknaden.  
Motståndarna tycker att bruksvärdessystemet är ett bra sätt att balansera hyresgästernas och 
fastighetsägarnas intressen. Svanberg anser att det system som är vanligt internationellt, d.v.s. 
att man har fri hyressättning för lediga lägenheter, ger hyresgästen en sämre ställning än 
denne har i Sverige. Vidare anser han att dessa system leder till mindre rättvisa hyror 
(Svanberg 2010).  

Svanberg menar att om hyran sätts efter efterfrågan så är det värderingar hos de mest 
betalningsstarka som slår igenom. Eftersom bruksvärdessystemets intentioner istället är att 
spegla värderingar hos boende i allmänhet får man inte samma genomslag på marginalen. Han 
framhåller att det inte är så många som inte värderar boendet i innerstaden särskilt högt och 
att Hyresgästföreningen försöker fånga in hur boende i allmänhet värderar ett boende 
(Svanberg 2010). Lind anser å sin sida att ett system med en hyra som speglar den 
genomsnittliga konsumentens värderingar är obegripligt: 
 

”Säg att jag inte vill bo på Östermalm. Min betalningsvilja att bo där är lika med noll. Då skall 
det vara ett argument att sänka hyran på Östermalm, till följd av att genomsnittet sjunker. Jag 
förstår inte logiken av att man skall sänka hyran på Östermalm bara för att jag inte vill bo där. ” 
(Lind 2010).  

 
När det gäller att marknadshyror skulle leda till en ekonomisk segregation, d.v.s. att endast de 
mest betalningsstarka skulle få tillgång till lägenheter i attraktiva lägen, tror Lind att det 
handlar om en lindrig segregationsprocess: 
 

”Vi har visat i flera studier att segregationen är väldigt stor i Stockholm. Vill vi påverka den 
krävs helt andra metoder. Hyresgästföreningen har en poäng. Det är klart att det blir en liten 
förändring. Segregationsprocessen kanske innebär några ur den svenska övre arbetarklassen 
ersätts av den svenska övre medelklassen” (Lind 2010). 

 
Vad kan man då tro om konsekvenserna för hyresmarknaden vid ett införande av 
marknadshyror? En studie har gjorts av Finlands avreglering som ägde rum under 90-talet.  
Att Finland valdes som jämförelseobjekt var p.g.a. landets likheter gällande makroekonomi 
och legal struktur. Motiven till avregleringen liknade också motiven som framhävs för en 
avreglering i Sverige idag. Hyresrättsbeståndet hade minskat i många år till följd av 
ombildningar till äganderätter och nyproduktionen av privata hyresrätter var låg (Kulander et 
al. 2008, s.21). Slutsatserna som kunde dras av studien var att:  

 
• Konverteringen av lägenheter från hyresrätt till äganderätt har minskat. I det sammanhanget 
ska man notera att en stor del av de hyreslägenheter som konverterats till ägarlägenheter finns 
kvar på hyresmarknaden, men i annan ägarform.  
• Byggandet av privata hyresfastigheter har ökat något.  
• Hyresnivån i Helsingfors har ökat kraftigare än genomsnittet.  
• Utbudet av hyreslägenheter har ökat. 
• Informationsutbudet på hyresmarknaden har ökat. (Kulander et al. 2008, s.21) 

 
I en undersökning som Fastighetsägarna Göteborg gjorde tillfrågades 1000 medlemmar i 
Fastighetsägarna, från både små och stora svenska städer, om varför det inte byggdes fler 
hyresrätter. På frågan vilka de största hindren var gav fastighetsägarna svaret: byggkostnader 
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och det nuvarande hyressättningssystemet. Vidare tillfrågades fastighetsägarna om de skulle 
vara intresserade av att bygga fler hyresrätter om förutsättningarna för detta var bättre, varpå 
49 % svarade ”ja” (Antoni 2010). 
 
Hans Lind tror inte att ett införande av marknadshyror skulle påverka produktionen särskilt 
mycket och menar att påståenden om stora konsekvenser är överdrivna. Detta för att vi redan 
har en relativt marknadsmässig hyressättning i nyproduktionen redan nu. Hyresgästföreningen 
driver inte kravet på hyran i nyproduktionen speciellt hårt. Därför anser Lind att det är naivt 
att tro att ett införande av marknadshyror skulle ge något hopp i nyproduktionen (Lind 2010). 

 

3 Diskussion och slutsatser 

 

3.1 Diskussion 
 
Den omfattande historiken som ges i denna uppsats krävs för att förstå varför systemet ser ut 
som det gör idag, och varför det är så svårt att förändra. Att propositionen som regeringen nu 
lagt fram kanske inte leder till så stora förändringar i hyresnivåerna är möjligt, men man kan 
ändå konstatera att hyresmarknaden är på väg att bli mer marknadsorienterad. Med tanke på 
att vi de senaste åren har haft en hög takt i ombildandet från hyresrätt till bostadsrätt, är det 
troligt att hyresrätten får en allt mindre betydelse, framförallt i attraktiva lägen. Kanske 
kommer Sverige ha en hyresmarknad mer lik den i många andra länder, där de kommunala 
hyresrätterna främst är till för de mest behövande. Det är exempelvis vad Fastighetsägarna 
förespråkar. Vi kan dock konstatera att Sverige idag har en stor hyresmarknad där människor 
bor långsiktigt, och det därför är motiverat med ett starkt hyresgästskydd. Så länge detta är 
fallet finns antagligen ett behov av skydd för hyresgästerna av typen kollektivt förhandlade 
hyror.  

Att Hyresgästföreningen överhuvudtaget gått med på denna proposition skulle kunna tolkas 
som att föreningen har fått en försvagad ställning på hyresmarknaden, till följd av den höga 
takten på ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Den kan också ses som ett resultat av 
den allmänna debatt som förts rörande problemen på bostadsmarknaden d.v.s. köer, svarta 
kontrakt och en stor brist på hyresrätter. En storstad behöver dynamiken och flexibiliteten 
som följer med ett varierande utbud av upplåtelseformer. Man kan dock säga att oavsett 
regleringar så behöver det vara ekonomiskt gynnsamt att bygga hyresrätter, vilket det inte är 
idag p.g.a. skatteregler. Jag tror att ett helhetsgrepp, både vad gäller juridiska och ekonomiska 
förutsättningar, måste tas om man vill ha hyresrätten som en konkurrenskraftig 
upplåtelseform. Jag tolkar propositionen som ett försiktigt steg i denna riktning. Frågan är 
bara om det är för försiktigt – bristen på hyresrätter i Sveriges större städer är ett stort 
problem. Hur ska människor utifrån kunna jobba i t.ex. Stockholm utan att korta 
hyreskontrakt finns lättillgängligt? Hur ska ungdomar, utan rika föräldrar som kan köpa en 
bostadsrätt åt dem, kunna skaffa sig en bostad? Hur skall segregationsproblematiken lösas?  

Att dagens system för hyressättning och de ekonomiska förutsättningarna för hyresrätten 
hållit tillbaka byggandet kan uttolkas ur undersökningen som Fastighetsägarna Göteborg 
gjorde (se avsnitt 2.4). Om det politiska spelet gjort att man inte vågat göra långsiktiga 
satsningar på en funktionell bostadsmarknad är detta givetvis djupt olyckligt. Vi kan bara 
hoppas att framtidens bostadspolitik kommer att karaktäriseras av långsiktighet, och att 
hyresrätten som upplåtelseform inte längre kommer att missgynnas på olika sätt.  
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3.2 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att förstå vad de olika parterna på hyresmarknaden hade för syn 
på hyresregleringen. Det var också att förstå hur regleringen tillkommit och att förklara samt 
analysera vissa begrepp som var kopplade diskussionen om hyresregleringen. Till sist ville 
jag reda ut varför Sveriges hyresmarknad var mindre marknadsorienterad än övriga Europas. 
Mina försök att besvara dessa frågor mynnade ut i följande observationer och slutsatser: 

• Det verkar som att införandet av marknadshyror länge omöjliggjorts p.g.a. att det varit 
politiskt svårt att genomföra denna förändring, trots att ursprungstanken med 
bruksvärdessystemet aldrig varit att förhindra en marknadsmässig hyressättning.  

• Anledningen till att vi har haft ett bruksvärdessystem av denna typ så länge, verkar 
framförallt vara våra starka Hyresgästföreningar, vilka speglat de bostadspolitiska 
besluten. Detta måste dock nyanseras med att Hyresgästföreningens motpol: 
Fastighetsägarna, har många medlemmar som drar nytta av dagens system. 

• Synen på marknadshyror handlar till viss del om ideologi. Hyresgästföreningen 
argumenterar för ”rättvisa” hyror som speglar den genomsnittliga konsumentens 
värderingar. Detta är ett socialistiskt synsätt på begreppet rättvisa. Fastighetsägarna 
tycks ha ett mer liberalt synsätt på rättvisa, som innebär att rättvisa inträffar när alla 
har rätt till en lägenhet på samma villkor. Även om dessa villkor medför att det är de 
mest betalningsstarka som får tillgång till lägenheterna i de mest attraktiva lägena. 

• Det som hållit tillbaka byggandet av hyresrätter verkar vara dels dagens 
hyressättningssystem, och dels skatteregler som missgynnar hyresrätten. Många 
fastighetsägare säger sig vara intresserade att bygga mer om dessa förutsättningar 
förbättras. Hyressättningen för nybyggda hyresrätter är idag redan ganska 
marknadsmässig, vilket talar för att det är skattereglerna som är den största 
anledningen till det låga byggandet av hyresrätter.  

• Parterna på hyresmarknaden tycks inte tro att propositionen om kommunala 
bostadsbolag och reformerade hyressättningsregler kommer att leda till några 
dramatiska förändringar. Det verkar till viss del handla om en anpassning av 
lagstiftningen till hur de kommunala bostadsbolagen drivs idag. För 
Hyresgästföreningen är det en framgång att bruksvärdessystemet behålls, om än i 
förändrad form, och för Fastighetsägarna är det ett litet steg i rätt riktning. Effekten på 
hyrorna förutspås bli liten. 
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