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Sammanfattning 
Det vi vill uppnå med denna kandidatuppsats är att ta reda på hur en 
hyressättningsprocess fungerar och går till på en nyproducerad fastighet. Ordet 
nyproduktion kan definieras på olika sätt, i denna rapport har vi valt att definiera 
nyproduktion som “När den första hyresgästen flyttar in”. I och med denna definition är 
det endast helt nybyggda fastigheter som undersöks. Det vill säga att nyrenoverade 
fastigheter lämnas utanför denna studie. 
 
Syftet med rapporten är att undersöka hur hyressättningsprocessen fungerar för 
nyproducerade hyresrätter samt om de finns ett standardiserat utförande när hyresvärdar 
sätter denna hyra. Vi har även studerat lagändringen om presumtionshyra (2006), 
slopandet av bostadssubventionerna (2007) samt finanskrisen (2008) för att se hur 
dessa har påverkat marknaden och aktörerna.  
 
Vårt arbete baseras främst kring branschens tillvägagångssätt. Därför kommer en stor 
del av vår information från intervjuer, enkäter och undersökningar. De intervjuer vi har 
utfört har varit med framstående aktörer inom marknaden, men även mindre 
framstående. På så sätt har vi kunnat få ett bredare och ett större perspektiv på 
uppsatsen 
 
För att få så sammanhängande och relevant data som möjligt har vi valt att avgränsa vår 
undersökning till området stor-Stockholm. Dessa data kommer att samlas under en 
begränsad tidsperiod, där av begränsningen. 
 
Vi kom under arbetet fram till att det inte finns något standardiserat tillvägagångsätt utan 
aktörerna på marknaden agerar och genomför sin hyressättning på olika sätt. Gällande 
de lagändringar samt finanskrisen som vi även valde att studera så är slutsatsen att man 
inte sätt någon större förändring i bostadsbeståndet. Nyproduktion av 
hyresbostadsfastigheter var högre än produktionen av bostadsrätter innan slopandet av 
subventionerna och införandet av presumtionshyran. Finanskrisen skapade en viss 
osäkerhet på marknaden, men osäkerheten ledde även till att de byggdes fler hyresrätter 
än bostadsrätter på grund av att bostadsrätterna i en finansiell kris blir en större 
osäkerhet. 
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Abstract 
 
What we want to achieve with this paper is to find out how companies set their rents on 
newly produced properties and to understand how the entire process works. The term 
newly produced can be defined in different ways, in our thesis we have chosen to define 
it as “When the first tenant moves in”. By using this definition we will therefore only be 
looking at properties that is newly built, in other words we have decided to exclude 
properties that have been restored. 
 
The purpose of our thesis is to investigate how a rent is decided for newly produced 
rented apartments and to see if there is standard procedure when the landlords set this 
rent. We have also studied the introduction of presumption rents (2006), the removal of 
the building subvention (2007) and the financial crisis (2008) to see how these affected 
the market and the companies involved.  
 
Our paper is based mainly around the industries approach to the process. Therefore the 
majority of our research will be based on information from interviews, surveys and 
researches. The interviews we have done has been with leading companies on the 
market, but also smaller companies in order to get a wider and more interesting 
perspective on our report. 
 
To get as contextual and relevant information as possible we have also decided to limit 
our report to Stockholm and its suburbs. This data will be gathered during a limited 
amount of time, therefore the mentioned limitation. 
 
Our conclusion is that there is no standard procedure for deciding a rent, the landlords 
act and set their rent in different ways. Concerning the law changes and the financial 
crisis we studied the conclusion is that there were no bigger difference regarding the 
amount of properties on the market. Production of rental apartments was higher than the 
production of tenant-owned apartments before the removal of the building subvention 
and the introduction of the presumption rent. The financial crisis created some 
uncertainty on the market, but the uncertainty also led to a higher production of rental 
apartments than tenant-owned apartments due to the tenant-owned apartment being a 
bigger risk in a financial crisis. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Det byggs inte tillräckligt med bostäder i Sverige, efterfrågan för bostäder är högre än 
vad utbudet är1. Samtidigt sker hyressättning på nyproducerade fastigheter i Sverige 
varierande då det inte finns ett fastställt standardutförande. Detta beror på att man kan 
utföra det på olika sätt samt att hyressättningen är väldigt beroende på olika faktorer som 
varierar mycket.  
 
Som det ser ut år 2014 så finns det tre tillvägagångsätt för att sätta en hyra; 
presumtionshyra, bruksvärdeshyra samt att hyresvärden själv sätter en hyra utan 
förhandling2. Detta lämnar utrymme för fastighetsföretag att gå till väga på olika sätt 
under en process. Frågan är om detta verkligen sker på olika sätt, eller om de flesta 
företag följer liknande mallar, vilket skulle innebära att hyressättning faktiskt är 
standardiserad. 
 
Marknadshyra börjar bli ett ämne som kommer fram mer och mer inom detta område 
samtidigt som presumtionshyran nästan har börjat komma upp i nivåer som liknar 
marknadshyran. Åsikterna är delade angående detta hyressättningssystem huruvida 
marknaden skulle reagera3.  
 
I och med en lagändring som ägde rum 2006 ändrades förutsättningarna och 
tillvägagångssättet för många som byggde och förvaltade på hyresrättsmarknaden. 
Införandet av denna hyresreglering, som kallas presumtionshyra, innebar nya möjligheter 
att sätta en högre hyra. 
 
Byggandet tog en vändning år 2007 då regeringen valde att ta bort de 
byggnadssubventioner man haft tidigare som innebar möjligheter att göra avdrag på sina 
byggkostnader för nybyggnation av hyresrätter4. 
 
Finanskrisen 2008 påverkade även fastighetsmarknaden. Vi anser att dessa tre nämnda 
händelser hade stor påverkan på marknaden, frågan är bara hur mycket de enskilda 
aktörerna och marknaden i helhet blev påverkade av var och en av dessa5.  
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1.2 Motiv 

Det finns mycket att studera kring detta ämne, då hyressättning påverkar konsumenten 
till hög grad. Tar hyresvärdarna ut en skälig hyra och hur går det egentligen till? Motivet 
till denna rapport är att förklara och undersöka processen och på så sätt skapa ett större 
perspektiv och insikt. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att jämföra hur hyressättning regelmässigt borde gå till 
kontra hur branschen faktiskt går tillväga under en hyressättningprocess.  
 

1.4 Disposition och avgränsning 

Rapporten är disponerad genom ett undersökande om hur hyressättningen utförs. Följer 
detta gör branschens tillvägagångssätt, som har undersökts genom enkätutskick och 
intervjuer med relevanta företag. Sist kommer analys och slutsats.  
 
Hyressättning utförs olika beroende på bland annat fastighetstyp samt läge. För att få en 
så relevant analys som möjligt har vi valt att begränsa oss till fastigheter samt 
fastighetsföretag inom Stockholms län. Eftersom kommersiella fastigheters hyra sker 
väldigt standardiserat efter marknadshyran, har vi valt att avgränsa oss till 
bostadsmarknaden.   
 

1.5 Metod och material 

En stor del av vårt arbete går ut på att jämföra fastighetsföretags tillvägagångssätt vid 
hyressättning, därför kommer stor del av vår använda information från intervjuer som vi 
utfört med aktörer på marknaden. Detta för att få en inblick i hur olika relevanta aktörer 
tillväga vid en hyressättning samt hur de agerar med varandra. Därför består intervjuerna 
med ett större fastighetsbolag med fastigheter över hela landet (Stena Fastigheter), ett 
mindre fastighetsbolag med fokuserat bestånd på en ort (John Matsson Fastigheter) 
samt Hyresgästföreningen. Eftersom arbetet bland annat baseras på förändringar på 
marknaden är även statistiskt material illustrerat genom grafer och diagram. Teoridelen 
har baserats på information från artiklar, rapporter och juridiskt material. Detta 
sammanställs sedan i en diskussion och slutsats. 
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2. Bostadsmarknaden i Stockholm 
I detta kapitel kommer vi att förklara hur marknaden ser ut 2014, framförallt i 
Stockholmsområdet som vi har valt att avgränsa oss till. Detta kommer vi bland annat 
göra genom statistisk data och annan relevant information vi samlat in. 
 
I Sverige används något som kallas hyresreglering för att hyran ska ha ett tak, det vill 
säga en gräns för hur hög hyran får vara. Vad detta innebär är att en hyresvärd inte kan 
sätta hyran till det belopp han vill, utan måste ligga inom de ramar som hyresregleringen 
tillåter. Därför måste hyresvärden utföra förhandlingar med till exempel 
hyresgästföreningen för att kunna sätta en skälig hyra. Skulle inte hyresregleringar för 
detta finnas skulle systemet ersättas med marknadshyra, vilket förklaras i kommande 
kapitel. 
 
Nuvarande hyresregleringssystem är bruksvärdeshyra och presumtionshyra, dessa två 
hyresregleringar beskrivs i hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Utöver dessa kan 
hyresvärden även sätta hyran själv, denna hyra kan sedan regleras efter prövning. 
Mellan åren 1942-1975 fanns hyresförhandlingslagen i Sverige1. Denna blev några år 
efter borttagen, bland annat till fördel för bruksvärdessystemet. Slopandet av denna lag 
behandlas i Lag(1974:1080) om avveckling av hyresregleringen2. 
 
2.1 Allmänt om Stockholms Bostadsmarknad 
 

 
(fig 2.1)3 

 
Uppdelningen av bostadsbeståndet i Stockholm är mycket flerbostadshusbaserat, vilket 
är förväntat i en storstad. Både flerbostadshusen och småhusen växer i en långsam och 
jämn takt vilket egentligen inte är fördelaktigt då inflyttningstakten är mycket hög vilket 
illustreras i graf 2.1(2).
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(fig 2.1(2))1 

 
Om man studerar färdigställda lägenheter i Stor-Stockholm mellan åren 2011-2013 ser 
man att det endast byggdes 5698 lägenheter år 2011, 6076 lägenheter år 2012 och 7731 
lägenheter år 2013. Med tanke på att inflyttningstakten var 16 876 mellan åren 2011-
2012 och 14 900 mellan åren 2012-2013 innebär det att inflyttningstakten är större än 
byggnadstakten2. Detta leder till att Stockholm blir en understimulerad bostadsmarknad. 
 
Med tanke på att marknaden ser ut som den gör behöver nyproduktionen främjas för att 
få igång bostadsbyggandet och på så vis stimulera den ökande efterfrågan. Något som 
hjälpte Stockholmsmarknaden var när regeringen gjorde vissa insatser för att öka 
nybyggnationen genom kapitalbaserade incitament genom diverse lagändringar. Bland 
annat innebar dessa ändringar en möjlighet att ta ut högre hyra3. 
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2.2 Händelser och beslut som påverkade marknaden 

Under 2000-talet är det framförallt tre större händelser och beslut som påverkat hur 
marknaden ser ut för nybyggnation av hyresrätter, nämligen lagändringen gällande 
presumtionshyror, slopandet av subventionen för nyproduktion av hyresbostäder samt 
finanskrisen. Dessa påverkande faktorer kan antas ha lett till nya förutsättningar för de 
aktörer som finns på hyresrättsmarknaden. 
 

2.2.1	  Lagändringen	  gällande	  presumtionshyror 
Den första juli 2006 infördes ett tillägg i hyreslagen som tillåter en applicering av 
presumtionshyror på nybyggda fastigheter. Presumtionshyror förklarar vi ingående i 
kapitel 4.2.2. För att tillägget ska kunna tillämpas, skall en överenskommelse ske mellan 
de berörda parterna, det vill säga hyresvärden och en etablerad hyresgästorganisation 
på orten. Utöver denna förutsättning krävs även att överenskommelsen skall inkludera 
alla bostadslägenheter i huset och att innan denna sker, ska inga hyresavtal för gällande 
lägenheter ha ingåtts. Presumtionshyran ska sedan gälla under en tioårsperiod innan 
hyran regleras enligt de vanliga bruksvärdesreglerna1.  
 
Det vill säga att sedan år 2006 kan hyresförhandlingarna ske separat utanför 
bruksvärdessystemet. Vad detta innebar var att det blev kostsamt för hyresgästen med 
allt nyproducerat. Därav blev införandet av gällandeperioden för presumtionshyror 
mycket viktigt för närliggande fastigheter som använder sig av bruksvärdesmetoden, då 
utan denna tioårsperiod skulle de nya bostadsfastigheternas hyra påverka det äldre 
beståndet vilket skulle innebära en hyreshöjning för hela området. I och med 
tioårsperioden hamnar alltså dessa nya fastigheter utanför systemet och påverkar 
därmed inte de andra fastigheterna. Till följd av detta tenderar utvecklingen av 
nyproducerat gå mot marknadshyror2. 
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2.2.2	  Slopandet	  av	  subventionen	  för	  hyresbostäder 
Fram till år 2007 fanns det en subventionering som skulle främja nybyggandet av 
hyresbostadsfastigheter. Bidraget gick ut på att ett företag som påbörjade nyproduktion 
av dessa fastigheter skulle slippa stå för en del av den kostnad som uppkommer. Då 
skulle istället staten gå in med denna del i byggkostnaden. Detta bidrag behövdes då 
bruksvärdesmetoden inte räckte till, då denna metod innebar en för låg hyra för att 
byggföretagen skulle tjäna tillräckligt för att täcka byggkostnaden. Då 
investeringsbidraget togs bort, vilket skedde 2006, behövdes därför ett nytt sätt som 
skulle stimulera byggandet av nya hyresbostäder. Lösningen på detta blev då införandet 
av presumtionshyror, som vi går närmare in på i 2.2.1. Efter att presumtionshyran blev 
standard och subventioneringen slopades tappade hyresrätterna marknad till fördel för 
bostadsrätter1, som kan ses i figur 2.2.2 vilken visar skillnaden mellan byggandet av 
hyresrätter och bostadsrätter i hela Sverige. 
 

 
(fig 2.2.2)2 

2.2.3	  Finanskrisen 
En väldigt relevant händelse som påverkade fastighetsmarknaden och så mycket mer 
var finanskrisen som inföll 2007-2008. Den har beskrivits som den värsta ekonomiska 
krisen sen den stora depressionen på 1930-talet3. Krisen har sina rötter i den 
amerikanska lånemarknaden och tog sedan fart och skapade en global ekonomisk kris. 
Det som skedde var att bankerna i USA låg ute med stora mängder pengar i form av lån 
med låga säkerheter4, detta pågick tills dess att bubblan till slut sprack och banker både i 
landet men även globalt inte klarade av att fullfölja sina åtaganden. Än i dag känner vi av 
effekterna av denna kris, trots att vår ekonomi i Sverige blev relativt skonad jämfört med 
andra länder. Bostadsrättsmarknaden påverkades rejält av detta och många objekt blev 
svårsålda, samt att bankerna blev mer försiktiga i sin utlåning. Detta ledde även indirekt 
till att hyresrättsmarknaden blev berörd. Resultatet av finanskrisen innebar då en viss 
skiftning från bostadsrätter till hyresrätter5 eftersom bostadsrätten får anses som en 
osäkrare investering än hyresrätten som är en mer långsiktig och stabil investering. 
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2.3 Efterfrågan i Stockholm 
På Stockholmsmarknaden just nu finns det en mycket stor efterfrågan på 
bostadsfastigheter, men ett lågt utbud. Efterfrågan överstiger alltså utbudet. Detta kan 
bero på den relativt låga nybyggnationstakten i området stor-Stockholm samtidigt som 
det är en hög inflyttningstakt.  
 

 
(fig. 2.2.2)1 

 
Utbudet av alla nybyggda lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter, i stor-
Stockholm illustreras under en tioårsperiod i figur 2.2.2. Anledningen till den stora 
ökningen i nybyggnation år 2007 kan bland annat förklaras med att nybyggda 
bostadsfastigheter hade en rejäl subvention som slopades samma år2. Anledningen till 
att så många nybyggen startades var därför för att dessa skulle kunna ta del av detta 
bidrag. När sedan bidraget sedan slopades stannade nyproduktionen upp, som man 
bland annat kan se på diagramet ovan.  
 
Ytterligare en anledning till nedgången är även Finanskrisen som inleddes runt 2008. 
Detta gjorde det problematiskt för många företag på marknaden som fick stanna upp i 
produktion. Därför sjunker byggandet i antal ytterligare även under 2009. När läget 
började stabilisera sig återigen under 2010 startade många nyproduktioner som på ett 
sett kan ses som en kompensation eller återställning till uppehållet under 2008-2009. 
 
I Stockholm finns ett väldigt stort behov och efterfrågan av hyresrätter. Enligt statistik 
från Bostadsförmedlingen i Stockholm så förmedlades bostäder med 5 till 7,5 års kötid år 
2012 för att sedan öka till en kötid mellan 5,6 och 8,3 år nästföljande år3. 
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2 NE, Allmännyttigt bostadsföretag 
3 Entreprenör Centrum, Kooperativt Företag 
4 SVT, Fler Kooperativa Företag 

2.4 Aktörer 
I vår undersökning har vi valt att fokusera på Stor-Stockholm som region. Om man 
studerar statistik över färdigställda lägenheter i flerbostadhus inom den närmsta 
informationsmässigt tillgängliga tioårsperioden 2002-2012, kan man se hur de 
ägarmässigt är uppdelade. Av dessa lägenheter har majoriteten byggts av allmännyttiga 
bostadsföretag (kommunalägda bostadsföretag) och övriga enskilda ägare. Stat, 
landsting, kommuner samt kooperativa företag står för en mycket liten del av detta 
byggande (se fig 2.3) 
 
 

 
(fig 2.3)1 

 
 

2.4.1	  Aktörerna	  
Allmännyttiga bostadsföretag 
Med allmännyttiga bostadsföretag i grafen ovan menas att de är ett bostadsföretag som 
är ägt eller styrt av en kommun. Företaget har inget vinstsyfte och har som uppgift att 
förvalta bostadsfastigheter inom kommunen2. 

Kooperativa företag 
Med kooperativa företag menas en sammanslutning av personer som arbetar 
tillsammans för att tillgodose företagets eller föreningens behov3. Alla medlemmar äger 
företaget tillsammans, företaget är ofta utan vinstintresse och styrs demokratiskt av 
medlemmarna4. 

Enskilda Ägare 
Med enskilda ägare menas de privata aktörerna på marknaden. 

Stat, landsting och kommuner 
Med stat, landsting och kommuner menas de fastigheter direkt ägda av dessa. 
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1 SCB, Befolkningssstatistik 
2 SvD, Stockholm bygger för få bostäder, Leif Petersen, 2013	  
3 SCB, Påbörjade nybyggda bostadslägenheter	  

2.5 Byggandet 
År 2014 bor det 901 698 invånare i Stockholms innerstad1 och år 2024 har man satt som 
mål att Stockholm ska vara en miljonstad, alltså att det ska bo minst en miljon personer 
bosatta i staden. För att detta ska kunna uppnås måste det byggas 120 000 nya 
bostäder med start från 2012. Under 2013 minskade sysselsättningen på 
byggmarknaden i Stockholm och blev lägre än 2012 då det påbörjades 7000 nya 
lägenheter, vilket däremot är en relativt hög sysselsättning. Under 2014 ser det ut att 
plana ut från 2013. Något som påverkar byggandet och hur marknaden ser ut, är 
förseningar. Av de lägenheter som var planerade att byggas mellan 2012-2014 blev mer 
än hälften försenade på grund av kommunernas långsamma detaljarbete. 
 
Påbörjade byggnationer av bostäder sänktes med cirka 20 procent under 2012 jämfört 
med föregående år2. Värt att nämna kan även vara att 2011 års påbörjade 
nyproduktioner redan då var på en låg nivå. Man har däremot sett nu under 2013 att 
byggandet har börjat öka och det ser ut som att detta fortsätter under 20143 som kan 
skådas i fig 2.4. 
 

 
(fig 2.4)3 
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1 Hannes, Utbud och efterfrågan 

3. Faktorer som påverkar priset 
Det finns många faktorer som påverkar priset på en fastighet under nyproduktionen. 
Byggkostnader, produktionsstandard, skatter, vinster av underleverantörer, oväntade 
händelser och liknande. Det som påverkar priset på fastigheten kommer även påverka 
hyran när fastigheten är färdigställd, eftersom höga byggkostnader betalas med 
presumtionshyran.  

3.1 Prissättning i teori 

Utbud- och efterfrågemodellen är en ekonomisk modell som förklarar hur priset på en 
vara är i förhållande till den efterfrågade. Förhållandet i modellen undersöker även den 
kvantiteten av varan, som i detta fall är hyresfastigheter, på en marknad. 
 

 
(fig 2.2.1)1 

 
Det man utgår från i denna modell är att en dyrare vara inte har en hög efterfrågan och 
producenterna bjuda ut mer. Jämviktspriset sker då det efterfrågade utbudet 
sammanfaller med efterfrågan. Det vill säga att det producerats precis så mycket som 
varan efterfrågas, och detta till det pris som kunderna i detta fall är villiga att betala samt 
vad som krävs för varans produktion. Detta samband brukar kallas för marknadsjämvikt. 
 
Hyran påverkas i enlighet med denna modell. Då det finns ett mindre utbud med en hög 
efterfrågan kommer hyran att ligga på en högre nivå, medan på en marknad med ett 
större utbud än efterfrågan skulle den ligga på en lägre nivå. Detta kan däremot inte 
påverka hyran i så stor grad då vi i Sverige har hyresregleringar som inte tillåter detta. 
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1 Burlövs Kommun, Vad är en detaljplan?, Jonas Hedlid, 2012 
2 Boverket, Verktyg för plan- och bygglagen 
3 Boverket, Vad är produktionskostnad?, 2011	  
 

3.2 Plan och bygglagen 

Plan- och Bygglagen som förkortas PBL är en svensk lag som reglerar byggande och 
har bestämmelser om planläggning av mark och vatten. Kommunen bestämmer och 
reglerar hur marken och vattnet ska användas inom kommunen genom en så kallad 
detaljplan. En detaljplan tas fram när en större byggnation skall göras inom kommunen 
genom att man tar fram en plankarta på ett större område kring den tänkta platsen. På 
denna plankarta finns även en planbeskrivning som förklarar vad varje område har för 
syfte. När man vill bygga någonting måste därefter det passa in med kommunens 
detaljplan. När kommunen tar fram denna, görs en avvägning om vad som är samhällets 
bästa och vad den enskilda fastighetsägaren har för intressen1.  
 
Detaljplanerna reglerar till exempel storlek och utformning på byggnader inom områden, i 
vissa kommuner vill man inte ha höghus med allt för många våningar för att behålla en 
silhuett. Den bestämmer även var allmänna platser såsom vägar och torg skall ligga 
samt var man placerar till exempel bostäder och vart man placerar industrier. 
 
Utöver detta reglerar PBL bland annat tillvägagångsättet när man tar fram bygglov, 
bestämmelser kring buller och framkomlighet. I och med PBL:s bestämmelser kring hur 
en byggnad måste ha tekniska egenskaper för att förhindra buller vilket leder det till 
högre byggkostnader för att få ner dessa nivåer.  
 

3.3 Nyproduktionskostnad 

Boverket definierar nyproduktionskostnad som “Produktionskostnaden är beställarens 
samtliga kostnader för att anskaffa en byggnad. Grovt kan produktionskostnaderna delas 
in i markkostnad och byggnadskostnad. I markkostnaden ingår kostnader för tomt, 
planering och exploatering.”3. 
 
De kostnader som uppkommer utgörs av vilken teknik man har valt att använda sig av för 
produktionen, samt av priserna på de resurser som används under investeringen. Om 
förändringar förekommer beror detta därför på förändringar i faktorpriser samt ändringar i 
den teknik som man använt sig av. Ändringar i fastighetens utformning kommer även 
detta att påverka. Det kan både innebära sänkningar eller höjningar för kostnaden under 
byggandets gång.
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1 Nils Pers, 2014  
 

3.4 Ekonomisk planering 

När ett byggföretag planerar att bygga till exempel en ny hyresbostad krävs en mycket 
omfattande planering. Processen kan ta flera år, så lång tid som 5-6 år1. Vad detta beror 
på är på flera olika faktorer. Man måste förvarva marken, studera detaljplaner, få 
förslaget godkänt och så vidare. En kalkyl upprättas i samband med detta för att ta redo 
på nuvärdet av investeringen där man ser om nyproduktionen av fastigheten är 
fördelaktig och potentiellt vinstgivande. Det görs även för att kalkylen kan visa vad 
hyresnivån ska ligga på i avseende på presumtionshyra. En väl utförd planering för 
byggandets framtid kan sänka eller undvika framtida oväntade kostnader eller 
oförutsedda händelser. 
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4. Hyressättningsprocessen 
I detta kapitel kommer vi kort att förklara mer allmänt om hyressättning samt att vi 
undersöker olika metoder och begränsningar som finns vid en hyressättningprocess vid 
nyproduktion. Vi går även in på hur en hyressättning är tänkt att gå till med tanke på 
lagar, regler och förordningar.  
 

4.1 Bruksvärdesmetoden  
Här i Sverige sätter man hyror för bostadsfastigheter med bruksvärdessystemet. Detta 
system innebär att hyresnivån i privata lägenheter inte märkbart får överskrida hyran för 
en relativt jämförbar lägenhet. Lägenheten ska vara belägen där hyran ska vara 
fastställd enligt hyresförhandlingslagen. 
 
Hyressättning är en komplicerad process med många olika faktorer. Till exempel 
påverkas hyran mer av vissa av dessa faktorer än andra och några är svårare att 
bedöma. Man har till exempel lättare att värdera värdet av ett nyrenoverat kök än vad en 
öppen planlösning har för värde, samtidigt som läget har större prispåverkan än 
hisstillgång i huset. I slutändan är det en sammanvävning av alla dessa faktorer och 
hyresgästernas gemensamma värderingar som är till grund för hyressättningen. 
Eftersom hyra kan vara mycket varierande beroende på detta, är det extra viktigt med en 
rätt satt hyra för att hyresmarknaden ska vara rättvis1.  
 
Målet med hyressättning är att två lägenheter med samma boendevärde ska ha samma 
hyra, problemet ligger i att hyrorna har satts under olika förutsättningar. Detta ligger till 
grund att det har blivit dyrare att vara hyresgäst i en nyproducerad bostadsfastighet än i 
en likvärdig fastighet vars standard är densamma men samtidigt inte är om- eller 
nybyggd. 
 
Vad som menas med bruksvärde kan förklaras genom att en lägenhet har olika 
egenskaper. Dessa egenskaper är storleken, modernitetsgraden, planlösningen, läge 
inom huset, reperationsstandard och ljudisolering. Vidare finns det även andra 
egenskaper som är bundna till huset och lägenheten. Detta kan till exempel vara hiss, 
sopnedkast, garage och biluppställningsplats. Tillsammans utgör alla lägenhetens 
egenskaper bruksvärdet, det vill säga att de bestämmer lägenhetens hyra2.  
 
Uppgiften att bestämma bruksvärdet för lägenheten går till hyresnämnden. De skall göra 
detta utan att ta driftkostnader, produktionskostnader samt förvaltningskostnader i 
beaktande, vilket gör att hyresvärden för ett lägenhetsbestånd inte kan kräva ersättning 
för höga kostnader till följd av till exempel ett standardhöjande ingrepp. Samma sak 
gäller även tvärtom, det vill säga att hyran inte kan sänkas till hyresgästen förmån.  
 
Det är alltså kort sagt hur vi som hyresgäster sätter värde på dessa olika egenskaper 
som påverkar bruksvärdet. Det vill säga att vår allmänna värdering av hiss, planlösning, 
läge inom huset och så vidare utgör grunden för bruksvärdet, men där individens 
personliga föredraganden inte kan påverka det slutgiltiga bedömmande.
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1 Hyresnämnden, Hyran 
2 Regeringen, Till statsrådet Lars-Erik Lövdén, 2000 
3 SCB, Hyror i Bostadslägenheter	  

4.2 Modeller 
När man fastställer en hyra på en nyproducerad fastighet, går man tillväga på framförallt 
tre olika sätt; Presumtionshyra, överenskommelse genom förhandling och att 
hyresvärden bestämmer hyresnivån utan förhandling. 
 

4.2.1	  Hyresjustering	  för	  befintligt	  bestånd 
I hyresförhandlingslagen bestäms det hur hyresavtal får träffas. Detta gäller för 
hyresvärden, hyresgästorganisationen samt även för hur 
förhandlingsöverenskommelserna är gällande mot den enskilda hyresgästen.  
 
Ofta finns det en förhandlingsordning1, detta har de flesta hyresvärdar, som hyresvärden 
skall följa då den behandlar hyresförhandlingslagens bestämmelser. Hyresvärden får inte 
höja hyran om denne inte varit överens med hyresgästföreningen. För det mesta har och 
är hyresvärden förbunden till en hyresförhandling när det handlar om en helt 
nyrenoverad eller ombyggd lägenhet. Skulle hyresvärden inte ha ingått denna 
förbindelse kan denne i stort sett fritt sätta en ny hyra för samma lägenhet. Skulle 
parterna inblandade i hyressättningen inte samsas om hyran, det vill säga 
hyresgästorganisationen och hyresvärden, skulle detta innebära att hyresvärden måste 
förhandla med hyresgästen direkt2.  
 

(fig. 4.2.1)3 

 
Hyran för lägenheter har höjts i en jämn takt per år. Detta illusteras tydligt i figur 3.2.1 där 
man ser hyresutveckling per år. Höjningen kan till exempel bero på att hyran justeras 
med inflationen. 
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4 Sveriges Radio, Ny lag ger högre hyror för nya hyresrätter, Lars-Erik Backman, 2007	  

4.2.2	  Presumtionshyra	  genom	  förhandling 
Lagen om nyproduktionshyror kan utnyttjas sedan den 1 juli 20061. Denna lag anger 
bestämmelser om att man kan avtala om en högre hyresnivå än vad 
bruksvärdesmetoden skulle tillåta. En presumtionshyra innebär alltså en hyressättning 
som tillåter hyresvärden att ta ut en högre hyra, för att kompensera sina högre 
byggkostnader vid en nyproduktion av en bostadsfastighet2. Det är alltså ett sätt som ska 
göra det möjligt för byggherrarna att få betalt för produktionskostnaden. Vad detta skulle 
innebära för hyrornas nivå är att en högre byggkostnad på en produktion av 
hyresbostäder, skulle få en högre hyra än en produktion med låg byggkostnad. Denna 
relation mellan byggkostnader och hyresnivå kan tydligt ses i figur 4.2.2 nedan. 
 

 
      
   (fig. 4.2.2)3 
 
För att presumtionshyran ska kunna tillämpas, skall en överenskommelse ske mellan de 
berörda parterna. Den förhandlade hyran, vilken skall förhandlas fram med 
hyresgästföreningen för att sedan gälla i tio år4, som efter överenskommelse mellan 
parterna skall därefter anses som skälig. Vad lagen anger är bestämmelsen av hyror för 
nybyggda lägenheter och det man vill uppnå med detta är att förbättra förutsättningarna 
för nyproduktion av hyreslägenheter. Syftet med lagändringen kan vara att locka privata 
aktörer att i större utsträckning investera och bygga nytt på hyresrättsmarknaden, då de 
höga kostnaderna för nyproduktion kan täckas med en högre initialhyra.  
 

4.2.3	  Hyressättning	  utan	  förhandling 
Under en hyressättningsprocess kan det även ske en hyressättning utan en förhandling. 
Om hyresvärden bestämmer att sätta en hyra utan att det har skett en överenskommelse 
kan det leda till att hyresgästföreningen väljer att gå ut till hyresgästerna och säga att 
hyran är för hög för att sedan försöka få en reducerad hyra hos hyresnämnden. Man får 
då utföra en bruksvärdesprövning för att se om hyran är för hög eller om den kan anses 
som skälig. När hyror sätts utan förhandling beror det oftast på att man som hyresvärd 
inte lyckats komma överens med hyresgästföreningen om en skälig hyra och därefter 
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valt att utan en överenskommelse sätta den hyran företaget tycker är skälig. Det är mer 
eller mindre en chansning från hyresvärdens sida att om denna hyra överklagas att den 
ska tolkas som skälig i hyresnämnden1. 
 

4.2.4	  Marknadshyra 
Enligt nationalencyklopedins definieras marknadshyra som den hyra som skulle avtalats 
för en lägenhet om marknaden varit helt fri. Om hyresgästen anser att den hyra som 
hyresvärden bestämt är omöjlig för hyresgästen att acceptera, det vill säga alldeles för 
hög, så kan denne begära en prövning på hyran hos hyresnämnden. Detta skulle 
innebära att efter hyresgästen kontaktat hyresnämnden, så skulle hyran anpassas enligt 
bruksvärdesmetoden för att på så sätt få en skälig hyra2.  
 

4.3 Juridiskt 
I detta kapitel kommer vi att ingående förklara till exempel hyreslagen och andra regler 
och bestämmelser som gäller hyror och hyressättning. En stor del av detta kapitel går ut 
på att förklara regler i lagboken, då speciellt i Jordabalken där exempelvis hyreslagen 
återfinns. Ytterligare lagar som förklaras är hyresförhandlingslagen samt plan och 
bygglagen.  
 

4.3.1	  Hyreslagen 
Hyror regleras i hyreslagen och denna finner man i Jordabalken kapitel 12 och den anger 
bestämmelser som gäller för hyra av en bostadslägenhet. Utöver detta tar denna lag 
även upp förpliktelser för hyresgästen, det vill säga regler om betalning av hyran och 
dylikt. Enligt 1§ i samma kapitel skall hyra avses som ett avtal grundat på upplåtelse, 
som kan avse en lägenhet vilken ska användas som bostad, av hus eller delar av ett hus 
till nyttjande mot ett vederlag. I hyreslagen finns även regler som är till för hyresgästens 
nytta och fördel. Dessa regler är tvingande och garanterar hyresgästen vissa rättigheter. 
Om ett avtal skrivs, som inte skrivits till hyresgästens förmån, kommer detta därför att 
kunna klassas som ett inte bindande kontrakt.  
 
När ett avtal ingåtts mellan båda parterna, det vill säga hyresgästen och hyresvärden, 
behöver det inte vara skriftligt och enligt 12 kapitlet 2§ i JB3 även om någon av dessa 
parter kan begära det i skriftlig form. I detta avtal ska beloppet av den bestämda hyran 
anges i avtalet för att hyresgästen ska veta allt som utgå, detta enligt 19§. Men det finns 
ett par undantag till denna regel, då exempelvis en hänviselse till en 
förhandlingsöverenskommelse kan läggas till i avtalet. Avtalet har en hyresgäst alltid rätt 
till att säga upp, då hyresavtalet alltid som initialläge ska ses som ingått på obestämd tid. 
Om en hyresgäst vill säga upp sitt avtal, kan detta göras efter en uppsägningstid löpt ut. 
Detta gäller alltid för bostadshyresgäster, då endast lokalhyresgäster kan teckna ett avtal 
med en bestämd hyresavtalstid. Det går därför inte att ingå ett sådant bindande avtal 
med en bostadshyresgäst.  
 
När det kommer till bostadshyra finns det tvingande regler i hyreslagen som tar upp vilka 
hyresvillkor som finns. Enligt 12 kapitlet 55§ i JB kan hyresvärden utfästa en skälig hyra. 
Definitionen av en skälig hyra är bruksvärdeshyran. Det vill säga att en skälig hyra inte 
överstiger hyran för likvärdiga lägenheter inom ett jämförbart område. Dessa jämförbara 
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lägenheter skulle fram till den första januari 2011 vara lägenheter som ägdes av 
allmännyttiga bostadsföretag. Dessa lägenheters hyresnivå skulle då användas som 
grund för den hyra som får sättas för nya lägenheter. När detta krav efter den 1 januari 
sedan togs bort, ska man istället ta hänsyn till lägenheter som enligt 
hyresförhandlingslagen (1978:304) vars hyra har bestämts i förhandlingar och 
överenskommelser. I och med denna bestämmelse blir den hyresnivå som enligt lag får 
sättas, inte längre är reglerad. Utan den reglering som tidigare fanns blir hyressättningen 
alltså i stort sett fri.  
 
Även om dessa regler gäller har fortfarande hyreslagen stor påverkan. En 
bostadshyresgäst kan till exempel få ändringar i hyran genom att utnyttja lagen om 
bruksvärdeshyror. För att kunna utföra ändringar i sin hyra måste bostadshyresgästen 
vänta en viss tidsperiod för att kunna utnyttja dessa bestämmelser. I och med dessa 
regeländringar finns det även nya möjliga åtgärder för nyproduktion. Enligt 12 kap. 55c § 
i jordabalken kan man genomföra en förhandlingsöverenskommelse gällande en hyra 
som överstiger bruksvärdeshyran, vars gällandetid kan vara på max tio år. 
Bruksvärdeshyran skall ses som en mall eller något prejudicerande under en 
hyressättningprocess kan man vidare enligt 55e § i samma kapitel ha rätt till 
återbetalning. Återbetalningen kommer endast att gälla för den hyran som har överskridit 
bruksvärdeshyran, det vill säga att hyresgästen får tillbaks den summa av hyran som har 
överskridits1.  
 

4.3.2	  Hyresförhandlingslagen 
Hyresförhandlingslagen återfinns i Sverige rikes lag 1978:3042 och fungerar som ett 
komplement till hyreslagen och berör frågorna gällande överenskommelser och kollektiva 
förhandlingar som uppstår i och med en omförhandling av hyra3. Lagen går noggrant 
igenom och förklarar förfarandet och reglerna kring detta ska gå till i en 
hyresförhandling4. 
 
Själva förhandlingarna följer en så kallad förhandlingsordning som finns beskriven inom 
denna lags ramar. Man kan beskriva detta som denna förhandlingsordning som 
bestämmelser över hur en förhandling ska gå till, vilka regler som gäller och vad som 
måste göras och hur de ska genomföras. 
 
Om en hyresgäst inte är nöjd med den omförhandlade hyran har denne rätt att ansöka 
om ändring av denna överenskommelse hos hyresnämnden enligt 22§ i denna lag. 
Liknande har både hyresgäst och hyresvärd rätt att ansöka ändring av hyresvillkor hos 
hyresnämnden enligt 24§ om förhandlingarna skall ha strandat. Lagen består framförallt 
av förarbeten och tidigare fall och skall då fungera som stöd i tvister kring 
hyresomförhandling5. 
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5. Empiri 
För att få en större insikt på hur marknaden och genomförandet faktiskt fungerar i 
verkligheten har vi valt att utföra intervjuer med tre aktörer på marknaden. Detta för att få 
en inblick i hur de går tillväga vid till exempel en hyressättning, hur de agerar med 
varandra och även deras allmänna syn på marknaden och dess lagar, regleringar och 
marknadens förändringar. Vi fann det relevant att tala med ett större fastighetsbolag med 
fastigheter över hela landet (Stena Fastigheter), ett mindre fastighetsbolag med 
fokuserat bestånd på en ort (John Matsson Fastigheter) samt Hyresgästföreningen, vilka 
dessa två samverkar med vid hyressättning för att få se det ur deras perspektiv. 
 

5.1 Intervjuer 

5.1.1	  Stena	  Fastigheter 
Stena Fastigheter är ett företag som äger och förvaltar ungefär 24’000 bostäder och 
2’700 lokaler runtom i Sverige. Det är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag 
och ingår i Stena Sfären. Bland annat bygger Stena Fastigheter hyresfastigheter där 
deras mål är att alltid vara hyresgästens förstahandsval. I dagsläget har de planer på 
samt redan påbörjat nyproduktion i Bredäng, Telefonplan, Lomma och Norra 
Kvarngärdet.  
 
Eftersom Stena Fastigheter är ett så pass stort företag, ansåg vi att de skulle passa bra 
som intervjuobjekt för att få ett stort företags perspektiv på dagens 
hyressättningssystem, regleringar och liknande.  
 

5.1.2	  John	  Mattson	  Fastigheter 
Företaget John Mattson Fastigheter AB grundades av John Mattson under 1940-talet. 
Byggverksamheten avyttrades år 1966 och är idag JM. De är dock idag helt skilda bolag. 
Idag är John Mattson Fastigheter enbart ett bostadsbolag och man finner dess bestånd i 
Larsberg och närliggande områden på Lidingö utanför Stockholm. Vi ansåg att de var en 
viktig del av vårt arbete att få deras syn och uppfattning på hyressättningsprocessen för 
att se ett mindre lokalt fastighetsbolagets perspektiv och stämde därför en intervju med 
dem.  
 
John Mattson är mitt i en nybyggnation och förhandling om en presumtionshyra och 
därefter relevanta för vår studie. John Mattson har nyligen köpt 146 hyreslägenheter 
under produktion från JM i Aga-området på Lidingö och räknar med en inflytt vid 
årsskiftet 2014/2015. Området består framförallt av bostadsrätter men på grund av 
exploateringsavtalet från kommunen blir det ungefär 20 % hyresrätter.
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5.1.3	  Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Deras 
uppgift är att se till att alla har rätt till en bostad med rimlig kostnad. För att uppnå detta 
förhandlar de med hyresvärden om hyran samt att de arbetar med opinionsbildning som 
påverkar beslutsfattare för bättre villkor. Det som utmärker hyresgästföreningen är att de 
är partipolitiskt obundna och styrs av deras medlemmar. Hyresgästföreningen har i 
Stockholm 140’000 medlemmar och 550’000 över hela landet. Detta gör dem till en av 
Sveriges största organisationer. 
 
Eftersom i princip all hyressättning och hyresreglering granskas av hyresgästföreningen, 
anser vi att det i vårt arbete är relevant att ha med deras perspektiv och uppfattning om 
marknaden. Vi talade med Martin Hofverberg på föreningens Stockholmskontor, som 
arbetar som förhandlingsstrateg och är den person som förhandlar all nyproduktion. 
 

5.2 Resultat av intervjuer 
5.2.1	  Allmänt	  om	  hyressättningsprocessen 
Det finns tre sätt att sätta hyror; komma överens om bruksvärdeshyra med 
hyresgästföreningen, komma överens med hyresgästföreningen om en presumtionshyra, 
eller att sätta hyran själv. Nils Pers på Stena fastigheter nämner till exempel att de hittills 
inte har kommit överens om någon bruksvärdeshyra på nyproduktion med 
hyresgästföreningen. De har däremot kommit överens i deras nyproduktion beläget i 
Ängbypark där man valde en presumtionshyra. När diskussionen strandat på ett par 
projekt, valde de därmed att sätta hyran själva. Där de oftast inte kommer överens, är vid 
en bruksvärdeshyressättning. Det som Nils Pers här ser som ett stort problem med 
bruksvärdet är att hyresgästföreningen ser Stockholms stad som en marknad. Det han 
menar med detta är att två olika lägen i Stockholm, till exempel Ekerö där hyran är bland 
de högsta jämfört med Solna som har bland de lägsta, ger olika bruksvärdeshyror för att 
Solna har ett äldre bestånd, systemet håller alltså inte ihop. När aktörerna inom 
processen däremot ska komma överens om presumtionshyran håller de med om att det 
är en relativt smidig process. 
 
Ur detta kan det tolkas som att bruksvärdeshyran är något som inte längre är attraktivt 
för fastighetsföretag som är aktiva inom nyproduktion då de inte så ofta kommer överens 
med hyresgästföreningen angående hyran. Detta kan antas vara en följd av att 
presumtionshyran vanligtvis är mer fördelaktig.  
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5.2.2	  Om	  ett	  standardiserat	  tillvägagångssätt	   
En stor del av vårt arbete går ut på att se om aktörerna på marknaden agerar och utför 
sin hyressättning på olika sätt eller om det finns ett standardiserat tillvägagångssätt. 
Martin Hofverberg på Hyresgästföreningen är klar med att det inte finns någon 
gemensam mall vid utförandet och samtidigt är osäker på om det hade hjälpt att ha en 
sådan. Detta beror på att vid en presumtionsförhandling ska företagen presentera en 
kalkyl. Anser sedan Hyresgästföreningen att yrkandet är för stort för att kunna passas in i 
bruksvärdesystemet finns det möjlighet att sätta en presumtionshyra om kalkylerna 
medger det. Presumtionshyror är per definition högre än bruksvärdeshyror och därefter 
om yrkandet är på en bruksvärdesnivå finns ingen anledning att sätta en 
presumtionshyra enligt Martin. Nils Pers berättar att deras målsättning är att komma 
överens med Hyresgästföreningen och att de är viktigt för dem, men när det gäller hyror 
på nyproduktion anser de att de måste ta ut rätt hyra och därefter kan tillvägagångssättet 
variera. Som nämnt ovan har de valt att sätta hyran själva i lägen där diskussionerna har 
strandat. Även Jonas Hermansson nämnde att det inte finns ett standardiserat 
tillvägagångssätt för utförandet.  
 
Alla tre parter i dessa intervjuer kommer alltså överens om att en standardiserad mall 
eller tillvägagångssätt för tillfället inte finns. 
 

5.2.3	  Om	  presumtionshyror 
Införandet av presumtionshyror ledde till stora förändringar på hur man går till väga 
under en hyressättningsprocess. Presumtionshyrorna var ett sätt att få tillbaks kapital för 
de höga byggkostnaderna genom en högre hyra. Lagen infördes 2006 och i början 
användes knappt denna hyresreglering på nyproducerade fastigheter, och enligt Martin 
Hofverberg används presumtionshyra numera på ungefär 98 procent av alla 
hyressättningar i nyproduktion. Under en sådan process, får Martin en kalkyl av 
byggherren i fråga. Denna kalkyl innehåller en hel del nyckeltal som är relevanta för att 
Hyresgästföreningen ska kunna bygga en uppfattning. Den innehåller information om 
produktionskostnad, anskaffningskostnad, areor på bostäderna bland annat. I anseende 
på denna, skapar sedan Hyresgästföreningen en egen kalkyl där man gör en jämförelse 
om vad som bör vara rimligt, de kan till exempel påpeka att driftkostnaden ligger för högt 
och liknande. Vidare förklarar han att de data som är viktigt att ha för att kunna ha en 
åsikt är boarea och produktionskostnad. Jonas Hermansson på John Mattson, som 
precis har genomfört en presumtionshyressättning, blev förvånad över hur smidigt det 
var. Till exempel tyckte han att det var förvånande lite information som han egentligen 
behövde redovisa. I de underlag som han hade förberett var han redo att svara på 
detaljfrågor, exempelvis vilken typ av spånskiva som användes i produktionen. Nils Pers 
på Stena fastigheter förklarade även att man kan använda sig av jämförelseobjekt då 
man ska bestämma presumtionshyran. Det blir som en typ av realförhandling där båda 
parternas, det vill säga Hyresgästföreningen och Stena fastigheter i detta fall, syn på 
kalkylen ska mötas och kommas överens om. Det man gör är att man har i åtanke andra 
projekt där de, eller någon annan byggherre, redan kommit överens om 
presumtionshyran och använder dessa som jämförelseobjekt. Därefter får man 
undersöka vad som är unikt med just detta nya projekt.  
 
Nils Pers känner dock att i och med att de finns detta bruksvärdeselement i 
presumtionshyran blir det svårare när man ska förhandla en presumtionshyra i B- och C-
lägen trots de att kalkylen är detsamma. Han förklarar även att detta återspeglas i att de 
högsta presumtionshyrorna finns i de mest attraktiva lägena. Martin Hofverberg 
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instämmer att de finns ett bruksvärdeselement i presumtionshyressättningen, och att det 
måste göra det också. Martin förklarar att man måste titta på jämförbara fastigheter när 
man sätter presumtionshyran för att det kan uppstå komplikationer om man enbart tittar 
på produktionskostnaden, då finns det inget incitament att hålla dessa nere. Man ska helt 
enkelt inte tjäna på att bygga en fastighet med låg standard för samma 
produktionskostnad som är fastighet med hög standard. Han känner även att det blir 
oftast inget problem i diskussionen eftersom de hyror som yrkas i B- och C-lägen oftast 
är lägre än de som man vill ta ut i innerstaden. 
 
Med tanke på att så många nyproduktionshyror sätts med hjälp av presumtionshyra och 
de vi har intervjuat anser att processen är smidig, bör detta innebära att det måste finnas 
en vilja från parterna i processen att få igenom detta samt att det fungerar på ett bra sätt. 
 

5.2.4	  Om	  slopandet	  av	  byggnadssubventionen 
En annan stor del av vårt arbete är att undersöka hur stor effekt det blev på markanden 
2007, när man valde att ta bort det bidrag som var möjligt att få när man byggde 
hyresrätter. Detta var den så kallade bostadssubventionen. Vi valde att fråga aktörerna 
hur de kände att deras företag blev påverkade och även hur marknaden blev påverkad 
eftersom det kan vara svårt att få ett resultat rent statistiskt då dessa händelser med 
presumtionshyra, byggandssubvention och finanskris inföll under en kort tidsperiod. 
Martin på Hyresgästföreningen hade gärna sett att dessa subventioner fanns kvar 
tillsammans med presumtionshyra eftersom den var smart utformad på det sättet att man 
fick pengar för att bygga men att man fick ta ut en lägre hyra och inte höja den märkbart 
de kommande åren. Det har dock även skapat fall där de finns bostäder som byggdes 
under denna period som har en betydligt lägre hyra än jämförbara fastigheter men som 
dock inte får höjas. Nils på Stena Fastigheter anser inte att dessa subventioner 
påverkade marknaden i någon större utsträckning, men tror att det är en bidragande 
faktor till att byggandet ökade markant under 2007, vilket man kan se i figur 2.2.2, 
eftersom man då valde att passa på att bygga medan man fortfarande hade tillgång till 
subventionen.  
 

Tankarna kring slopandet av subventionen var relativt lika hos alla parter då alla ville ha 
den kvar, men av olika skäl. Samtidigt kände de att den inte påverkade speciellt mycket 
förutom att den ökade nyproduktionen rejält år 2007. 

5.2.5	  Om	  finanskrisen 
Finanskrisen som inleddes 2008 satte sina spår i ekonomin och även på 
fastighetsmarknaden. Det byggdes mer hyresrätter än bostadsrätter under perioden och 
Martin Hofverberg på Hyresgästföreningen förklarar att det beror på att de är en säkrare 
investering, mindre pengar i handen direkt men en mer långsiktig och tryggare 
ägandeform. Han tror inte att minskningen av hyresrättsbyggandet 2008 beror så mycket 
på just finanskrisen, utan mer på grund av slopandet av byggnadssubventionerna året 
innan. Nils Pers på Stena Fastigheter instämmer om skiftet mellan bostadsrätter och 
hyresrätter och berättar att de var många aktörer som sålde av sina uppstartade projekt 
till diverse aktörer inom allmännyttan och bytte därmed form från bostadsrätt till hyresrätt, 
just för att bostadsrättsmarknaden blev så pass osäker. Jonas Hermansson på John 
Matsson berättar att deras bolag inte påverkades i någon större utsträckning av 
finanskrisen. Detta anser han beror på att de är ett tämligen speciellt bolag på så sätt att 
de har väldigt lite belåning och blir då något av en drömkund för bankerna. 
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De intervjuade aktörerna kände inte att de blev påverkade i någon större utsträckning på 
grund av deras företagsstruktur respektive storlek, men de såg en förändring i 
marknaden. Stena Fastigheter på grund av deras storlek och kapital, och John Mattson 
på grund att deras låga belåningsgrad och märkte därmed inte några problem med 
lånetagande och liknande.  
 

5.2.6	  Om	  marknadshyra 
Det finns många negativa och positiva aspekter på en marknad med marknadshyra, hur 
man ser på det beror helt på sin egen åsikt, om man tycker fördelarna väger över 
jämtemot nackdelarna eller tvärt om. Både Nils Pers och Jonas Hermansson lutade mot 
att ett system med marknadshyra skulle kunna vara en bättre lösning än vad som 
används nu. Ett argument för detta var att ett problem är osäkerheten för investerare och 
även för hyresgästerna om byggföretaget inte skulle komma överens över en hyra, vilket 
skulle innebära att hyresgästen då får leva i ovisshet i flera år om vad hyran tillslut blir. 
Det blir alltså en osäkerhet för kunden som känner sig otrygg, det skulle därför vara 
bättre om man hade någon typ av marknadshyra. Ytterligare argument för marknadshyra 
som Jonas Hermansson påpekade var att man får köpa det man har råd med. Han 
menar alltså att det skulle bli en mer rättvis marknad där inkomsten ska styra 
konsumtionen. Han påpekar att incitamentet för att bygga nya hyresrätter skulle stiga 
eftersom man låter efterfrågan styra, vilket leder till att utbudet styrs av efterfrågan. Det 
finns även många negativa aspekter på marknadshyra och de som Jonas Hermansson 
främst ser är under övergången från det gamla systemet till de nya. Om marknadshyran 
till exempel skulle införas först efter en hyresgäst har flyttat, ser han att det skulle kunna 
skapa personliga tragedier då hyresvärden skulle sätta press på hyresgästen att flytta för 
att kunna höja hyran enligt marknadshyran.  
 
Som det ser ut nu är att presumtionshyrorna börjar gå mot en marknadshyra och detta är 
något som Martin Hofverberg inte vill se hända. Om man skulle börja utnyttja individuella 
kontrakt på nyproduktion skulle hyrorna bli ännu högre än vad de är just nu, vilket skulle 
leda till att segmentet av hyror i bostadsstocken som inte är förhandlade skulle bli större. 
Han menar att det är ett sätt att säga att vi inte ska ha förhandlade hyror i över huvud 
taget. Han ser inte att de positiva aspekterna med ett införande av marknadshyra 
överväger de negativa och att det är väsentligt att det fortsätter vara förhandlade hyror.  
 
Åsikterna kring marknadshyra var delade på grund av förståliga anledningar. Företagen 
och hyresgästföreningen har olika intressen och mål med sin verksamhet. 
Hyresgästföreningen sträva+r till exempel hela tiden mot lägre hyror. En marknadshyra 
hade onekligen lett till en generellt högre hyra i Stockholmsområdet. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras olika aspekter på vad som tagits upp i arbetet. Till exempel går 
vi in på marknadshyra, det vill säga vilka positiva samt negativa perspektiv som kan ses 
med detta. Ytterligare sammanfattas vad vi har kommit fram till med avseende på frågan 
om det finns ett standardiserat tillvägagångssätt under en hyressättningsprocess. 
Kapitlet kommer att sammanfatta arbetet i en slutsats.  
 

6.1 En standardiserad hyressättningsmall 

Resultat och förväntningar 
Vi började detta arbete med tankegången att det kan ha funnits någon form av en mall 
vid hyressättning. Vad vi menade med detta var att det fanns ett standardiserat sätt som 
alla olika byggföretag följde, men som kanske inte var väldigt strikt utformad. Utefter 
arbetets gång har vi däremot kommit fram till att detta inte är hur det går till i 
verkligheten.  
 
Hyressystemet i dagsläget 2014 
Istället för en mall finns det tre olika sätt som en hyra bestäms på, nämligen 
presumtionshyra, bruksvärdeshyra och hyressättning utan förhandling. Dessa tre olika 
sätt används vid nyproduktion och används i stort sett olika varje gång. Vid användandet 
av presumtionshyra ska hyran förhandlas, byggnadskostander redovisas, detaljplaner 
följas och så vidare. Detta innebär att olika byggprojekt därför ser väldigt olika ut och på 
grund av detta ser även hyressättningsprocessen annorlunda ut för de olika projekten. 
Verkligheten stämde inte helt överens med vår initiala tanke. Den uppfattningen vi fått är 
att en presumtionshyra är att föredra, och skulle man inte komma överens om en sådan 
får man välja ett annat tillvägagångssätt. 
 
Fördelar och svårigheter med att införa mallen 
Mallens positiva sidor skulle vara att systemet blir rättvist eftersom det skulle vara 
samma för alla företag, mallen finns och ska följas. En rätt utformad mall skulle innebära 
att alla hyror blir lika oavsett utförandet av produktionen, planering, läge och så vidare. 
Hyran skulle kort sagt bli skälig för varje produktion eftersom mallen då är utformad på 
ett sådant sätt som tog alla faktorer i akt. Vidare skulle mallen även göra det lättare för 
företag, speciellt för företag som är nya inom nyproduktion, samt förkorta processen med 
förhandlingar och liknande. Det skulle dock finnas svårigheter om man skulle välja att 
utveckla en sådan mall. Det finns många som skulle ha en åsikt kring detta och dessa 
åsikter hade troligtvis varit delade, till exempel var Hyresgästföreningen emot en sådan 
mall vilket troligtvis skulle skapa komplikationer eftersom de är ett svårt område att 
standardisera. Det skulle inte gå att utforma en sådan mall då det finns så många 
faktorer som måste räknas in, det vill säga att mallen inte skulle kunna göras optimal. 
Dessa faktorer värderas olika av olika företag och faktorerna skulle därför behöva 
standardiseras även dem, vilket i stort sett är en omöjlig uppgift. En annan negativ 
aspekt om man skulle välja och lyckas att genomföra en sådan mall, är att de troligen 
hade funnits vägar att utnyttja systemet till sin fördel genom att bara bygga och anpassa 
sin fastighet kring vad som ger den högsta hyran. 
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Poänggivande mall 
Om en mall skulle finnas för hyressättning, skulle den behöva vara utformad på ett sätt 
som gör att alla faktorer som påverkar hyresbostadshuset värderas till vad de faktiskt är 
värda. Det kan till exempel vara svårt att sätta ett värde på läge, framkomlighet, 
popularitet och så vidare. Mallen skulle därför kunna vara utformad på ett sätt där poäng 
ges för dessa olika faktorer. Poängen räknas samman och blir i slutändan vad som ska 
vara en skälig hyra.   
 
Införandet av en mall skulle därför båda kunna vara till hjälp men även skapa problem. 
Ett företag skulle till exempel kunna se mallen som en bra guide och ett hjälpande 
verktyg, medan ett annat företag skulle kunna se det som något begränsande och 
försvårande av produktionen.  

6.2 Bruksvärdessystemet 

Bruksvärdessystemet innebär låga hyror. Detta kan vara en av anledningarna till att det 
byggs mindre eftersom intresset för nyproduktion i fastighetsmarknaden blir lågt, då 
förtjänsten som kan göras blir mindre. Det är såklart till viss del positivt för hyresgästerna 
som får en lägre hyra, samtidigt som nackdelen blir ett lägre utbud av hyresbostäder på 
marknaden. Att ha ett stort utbud på en marknad av en produkt gynnar konsumenterna 
eftersom både tillgängligheten ökar samtidigt som priset blir lägre på grund av 
konkurrensen. Bostadsmarknaden bör därför påverkas negativt av en reglering som inte 
gynnar nyproduktion.  
 
Presumtionssystemets tanke är att det ska utgöra delen av hyresregleringssystemet som 
ska locka fastighetsföretag till att bygga nytt i och med möjligheten till den högre hyran 
som då kan tas ut. Denna reglering får däremot endast användas under en period av tio 
år och därefter införs bruksvärdessystemet. Med tanke på att utbudet av hyresbostäder 
fortfarande ligger på en låg nivå, kan man diskutera huruvida det alltjämt är 
bruksvärdessystemet som ligger till grund för situationen. Boverket har bland anat tagit 
fram en rapport som ska visa att det är på grund av de låga hyrorna som reglerats av 
bruksvärdessystemet som bostadsbristen har uppkommit i storstäderna. 
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6.3 Marknadshyra 

Positiva och negativa aspeketer 
Det finns såklart både positiva och negativa sidor om införandet av marknadshyror skulle 
ske. Det positiva med detta är att det skulle bli en rättvis marknad. Med detta menar vi att 
man betalar en hyra som enligt hyresgästen ska ses som skälig. Det vill säga att den 
som har en vilja och möjlighet att betala en högre hyra, inte då kommer att behöva vänta 
en lång tid i bostadskön för att betala en bruksvärdeshyra. Införandet skulle förmodligen 
även medföra fler nybyggen då processen med hyressättning skulle förenklas, då som i 
nuläget med presumtionshyror ibland kan vara en långdragen process och företag inte 
alltid får ut den hyra de vill. Ytterligare ett argument för detta var problemet med 
osäkerheten för investerare och även för hyresgästerna om byggföretaget inte skulle 
komma överens över en hyra, vilket skulle innebära att hyresgästen då får leva i ovisshet 
i flera år om vad hyran tillslut blir. Det blir alltså en osäkerhet för kunden som känner sig 
otrygg, det skulle därför vara bättre om man hade någon form av marknadshyra.  
 
Andrahandsmarknaden 
De negativa effekterna kan man redan nu se spår av på andrahandsmarknaden i 
Stockholm. Hyrorna på dessa andrahandsobjekt ligger på en mycket hög nivå, som är 
långt över hyran som hyresvärden tar ut. Exempelvis kan ett andrahandskontrakt ha en 
hyra som är över dubbelt så hög som den verkliga hyran. Att inte ha en reglerad hyra 
skulle alltså medföra väldigt stora hyreshöjningar vilket skulle innebära att endast en 
grupp människor som har hög inkomst har möjlighet att ha en lägenhet centralt i 
Stockholm. I vissas ögon kan detta ses som något negativt, medan i andra ses det som 
en rättvis marknad där inkomsten ska styra konsumtionen. 
 

6.4 De påverkande faktorerna 

Efter regeringen valde att införa presumtionshyresystemet valde de året efter att ta bort 
de byggnadssubventioner som man hade möjlighet att få när man byggde hyresrätter. 
Båda dessa två är incitament för fastighetsbolag och byggbolag att bygga nya 
hyresrätter. Det går att tolka som att presumtionshyran var ett substitut för 
subventionerna. Valet att ta bort subventionerna innebar att kostnaden för nyproduktion 
blev högre. Eftersom dessa subventioner fanns för att stimulera nybygge på marknaden 
innebär det att presumtionshyran möjligen skulle fungera som ett substitut. Man kan 
säga att båda dessa fyller samma funktion, det vill säga att man får igen pengar för att 
bygga nytt. Utifall att båda dessa kunnat utnyttjas tillsammans skulle de möjligen kunnat 
innebära att presumtionshyran stimulerade nybyggande på marknaden samtidigt som 
subventionen bidrog till lägre hyror. Det vill säga att både konsumenten och 
fastighetsföretagen tjänar på det samtidigt som det kan hjälpa en marknad med alldeles 
för stor efterfrågan. Trots att vi gärna hade sett en lösning med dessa två i samverkan, 
fungerar presumtionshyran som en bra lösning och möjligtvis ett substitut. Detta 
eftersom att presumtionshyran utöver det faktum att de främjar nybyggnation allmänt, att 
de även främjar nybyggnation av en högre byggnadsstandard vilket både ger en bättre 
upplevelse för hyresgästerna samtidigt som bostäderna troligen har en längre livslängd. 
En stor nackdel med presumtionshyrorna är att processen blir lång när partnerna inte 
kommer överens som kan leda till att hyresvärden bestämmer hyran själv. Om 
hyresgästen eller hyresgästföreningen inte ser denna hyra som skälig är även det en 
långdragen process hos hyresnämnden som kan ta flera år. Detta skapar en ovisshet 
och otrygghet hos både hyresgäst och hyresvärd. 
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6.5 Slutsats 

Det vi ville komma fram till med denna rapport var att undersöka 
hyressättningsprocessen för nyproducerade bostäder i Stockholmsområdet för att 
jämföra hur hyressättning regelmässigt borde gå till, kontra hur branschen faktiskt går 
tillväga under en hyressättningprocess. Vi har även undersökt hur olika händelser har 
påverkat marknaden.  
 
Till frågeställningen, “Finns det någon form av mall vid hyressättningsprocessen?” samt 
“Hur ser hyressättningsprocessen ut 2014?” fick vi svaret att hyressättningsprocessen 
inte har någon specifik mall. Istället använder man sig av tre olika sätt vid hyressättning. 
Presumtionshyra, bruksvärdeshyra eller hyressättning utan förhandling. Detta görs av 
alla fastighetsföretag vid hyressättning och företagen följer dessa hyresregleringar som 
behandlas i Sverige rikes lag.  
 
Frågan, “Hur påverkades marknaden av införandet av presumtionshyra, finanskrisen 
samt subventionslopningen?” besvarades genom att man inte har sett någon större 
förändring i hyresbostadsbeståndet. Nivån har snarare sjunkit i nyproduktion av dessa 
jämfört med bostadsrätter. Nyproduktion av hyresbostadsfastigheter var högre än 
produktionen av bostadsrätter innan slopandet av subventionerna och införandet av 
presumtionshyra.  
 
Finanskrisen skapade osäkerhet på marknaden, vilket man kan se i de mycket låga 
antalet startade nyproduktioner åren 2008 och framåt. De företag vi samtalade med blev 
däremot inte påverkade i någon större utsträckning. Detta kunde även förklaras med att 
slopandet året innan bidrog till att många företag startade produktionen året innan.  
 
Förhållandet till regler och lagar i var ytterligare en aspekt vi undersökte. De lagar som 
följs är hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vidare använder vi i Sverige 
hyresreglering för att hyran ska ha ett tak. Vad detta innebär är att en hyresvärd inte kan 
sätta hyran till det belopp han vill, utan måste ligga inom de ramar som hyresregleringen 
tillåter. 
 

6.6 Förslag till vidare studier 

För att bygga vidare på denna studie skulle man förslagsvis kunna genomföra en 
grundlig undersökning av byggaktörer på Stockholmsmarknaden och därmed se 
problemet ur ett bredare perspektiv. Undersökningen skulle till exempel kunna studera 
hur företagen blivit påverkade av i detta arbetes diskuterade faktorer, samt om deras 
tanke kring ett standardiserat utförande och även problemen kring hyressättning för att 
på så sätt kunna se statistiska samband på hela marknaden. Utöver detta så skulle man 
även kunna lägga fram ett förslag på en poänggivande mall som vi diskuterar i 6.1. 
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