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Uthyrningspolicys och 
förmedlingsstrategier i kommuner 
och bostadsföretag 
Gunnar Blomé och Kerstin Annadotter  

Inledning 
Idag upplever allt fler människor små eller inga möjligheter att få ett förstahandskontrakt på en 
hyresbostad i storstadsregionerna, dels på grund av stor efterfrågan men litet utbud av 
hyresbostäder och dels på grund av att många bostadsföretag - i sin uthyrningspolicy - ställer 
höga krav på den blivande hyresgästens inkomstnivå.  

Att ha ett hem, en bostad, är en förutsättning för att en människa ska kunna uppfylla sina 
grundläggande behov, vilket i sin tur är en förutsättning för ett hållbart samhälle.  

Rätten till bostad tas upp i de två nedanstående viktiga texterna: FN:s allmänna deklaration om 
mänskliga rättigheter, artikel 25, punkt 1 vilken Sverige har skrivit under år 1945 och den svenska 
regeringsformen - statsskickets grunder, kapitel 1, paragraf 2. 

”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt 
rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, 
ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes 
kontroll.” (FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 25, punkt 1) 

…”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.” 
(SFS 2011:109 kapitel 1 paragraf 2)  

Ungefär en miljon svenskar beräknas ha en disponibel inkomst som ligger under 60 procent av 
rikets medianinkomst, vilket är EU:s tillämpade definition av personer som lever med risk för 
fattigdom1. En inkomstnivå under medianinkomsten innebär i dagens penningvärde att man har 
en lägre inkomst än cirka 13 000 kr i månaden att bo och leva för. Vad gäller pension så uppgår 
medelpensionen per månad för kvinnor ur det allmänna pensionssystemet (inkomst-, tilläggs-, 
garanti-, premiepension och bostadstillägg) till 79 procent av medelpensionen per månad för män 
(Pensionsmyndigheten 2015). De senaste decennierna har bostadsbidraget försvagats, vilket 
ytterligare förvärrat situationen för många hushåll (Boverket 2014). Knappt 60 procent av 
bostadsbidraget 2013 betalades till ensamstående kvinnor med barn (Försäkringskassan 2014).  

Beroende på hur inkomstkravet i hyresvärdens uthyrningspolicy är formulerat, är det möjligt för 
sökande med högre inkomster att gå förbi sökande med lägre inkomster även i bostadsköer som 
baseras på kötid. Bostadsföretag med höga inkomstkrav i uthyrningspolicyn påverkar alltså 

                                                           
1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/EU-satter-matt-pa-fattigdom/ 



152 

rörligheten på bostadsmarknaden, hur effektivt bostadsbeståndet används och människors 
livssituationer. Det gäller även vid beslut av renoveringsstrategi generellt och i tillämpningen av 
uthyrningsstrategi i samband med stadsutvecklingsprojekt. Hushåll som har en hyresbostad kan 
sitta fast i en icke optimal bostadslösning, men kan inte byta på grund av inkomstkravet; hushåll 
som söker bostad och inte klarar de inkomstkrav som ställs, kan hamna utanför ordinarie 
bostadsmarknad och tvingas söka sig till andrahandsmarknaden eller till illegala bostadslösningar 
(se Boverket 2011b). Det kan innebära både väsentligt högre hyreskostnader än på 
förstahandsmarknaden och stor otrygghet i boendesituationen.  

Hushåll med låga inkomster riskerar att drabbas mycket hårt av uthyrningskriterierna, då många 
hyresvärdar förutom minimikrav på inkomstnivå även ställer krav på vilka inkomster som får ingå 
eller inte ingå i inkomstnivån. Många hyresvärdar godkänner inte samhälleliga transfereringar som 
inkomst, såsom barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning.  

Att använda en hög inkomstnivå som ett inträdeskrav i uthyrningspolicyn är ett vanligt 
förekommande fenomen bland landets hyresvärdar, till exempel att inkomsten minst ska vara tre 
eller fyra gånger hyran eller att särskilda krav ställs på att inkomstnivån ska utgöras av vissa 
inkomster som hushållet har, medan andra inkomster inte får räknas med. Det finns därför skäl 
till att fundera över om inkomstkraven beaktat dagens- och kommande lagstiftning kan visa sig 
vara diskriminerande?  

Syftet med detta kapitel är att diskutera vilka uthyrningskriterier och förmedlingsstrategier som 
bostadsföretag och kommuner tillämpar i Sverige samt öka förståelsen för hur det påverkar 
hushållen. Vi lyfter frågan om diskriminering genom vissa krav i bostadsföretagens 
uthyrningspolicys. Vi belyser sambandet mellan renoveringsstrategier och uthyrningspolicy samt 
diskuterar det regelverk som omger en uthyrningspolicy.  

Begrepp inom kunskapsområdet 
Nedan beskriver vi våra definitioner av några huvudbegrepp som används i detta kapitel:  

Uthyrningspolicy är ett dokument som övergripande redogör för bolagets principer för och syfte 
med sin uthyrningsverksamhet, det vill säga ett dokument som talar om hur bostadsföretagen 
väljer sina hyresgäster. Uthyrningspolicyn kan kompletteras med mer detaljerade uthyrningsregler 
som underlättar för bostadsföretagen vid uthyrning.  

Uthyrningskriterier är ett antal regler som fastighetsägaren tillämpar vid uthyrning av en bostad till 
en ny hyresgäst och ibland även vid byte av bostad. Reglerna är ur fastighetsägarens och 
kommunens perspektiv till för att minimera riskerna med att få hyresgäster som stör andra 
hyresgäster eller som inte kan betala hyran. Ur hyresgästernas perspektiv kan reglerna, av samma 
skäl, skapa större trygghet och trivsel i fastigheten och i bostadsområdet.  

Förmedling av bostäder avser vanligtvis marknadsföring, in- och utflyttning, interna byten, 
boendestrategi (styrning av inflyttning), tillval och hyresgästurval. 

Oönskad förmedling avser: 

a) Kommuner som aktivt förmedlar försörjningsstödstagare direkt till privata 
fastighetsägare i en annan kommun. Det förekommer löften om hyresgaranti till den 
privata hyresvärden. Dessa privata fastighetsägare har lediga och ofta nedslitna 
lägenheter till uthyrning. På så sätt överförs det ekonomiska ansvaret för 
försörjningsstödet till den nya bostadskommunen. Detta förfaringssätt kallas populärt 
för ”Svarte-Petter-spel”. 
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b) Inflyttning av flyktingar på c/o adress genom EBO-lagstiftningen, exempelvis man 
bor eller skenbart bor inhyst hos den person som innehar hyreskontraktet. EBO-
lagstiftningen kräver inte eget hyreskontrakt utan endast en adress. Konsekvensen för 
kommunen där individen blir skriven på c/o adress är samma som i a) ovan. I det här 
fallet har fastighetsägaren oftast ingen aning om ”inflyttningen”. 

Ekonomisk diskriminering omfattas inte av den svenska diskrimineringslagen såsom den är skriven 1 
januari 2015. Lagen har till uppgift att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 
2008:567, kapitel 1, paragraf 1). Inkomst är alltså inte en diskrimineringsgrund i svensk lag. Med 
ekonomisk diskriminering avses här att bostadsföretagen kräver högre inkomst än vad som är 
motiverat för att hushållet ska klara att betala hyran eller att företagen godkänner vissa inkomster 
och diskvalificerar andra inkomster som hushållet har. Ett hushåll som i praktiken skulle klara av 
att betala hyran får då inte tillgång till en bostad för att hushållet tillhör en grupp som av 
fastighetsägaren anses ha ”för låga inkomster” och/eller inkomster som inte ”godkänns”. 

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen 
2008:567, kapitel 1, paragraf 4.1). 

Indirekt diskriminering är när att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 
(Diskrimineringslagen 2008:567, kapitel 1, paragraf 4.2). 

Tillämplig lagstiftning om diskriminering i 
Sverige 
Det finns få domstolsprövningar överlag i Sverige när det gäller diskriminering kopplad till 
bostäder. Att hyresvärdar inkluderar vissa och exkluderar andra inkomster (t ex. barnbidrag, 
bostadsbidrag, A-kassa, sjuk- och aktivitetsersättning), bör kunna anses vara indirekt 
diskriminerande mot personer som tillhör någon av diskrimineringslagens sju 
diskrimineringsgrunder som till exempel kön, ålder och funktionsnedsättning (Diskrimineringslag 
2008:657, kapitel 1, paragraf 4.2).  

Just nu pågår ett arbete med att göra barnkonventionen till svensk lag. Enligt barnkonventionen 
skall staterna respektera och tillförsäkra att varje barn inom deras jurisdiktion följer de rättigheter 
som anges i konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 
etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot 
alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. I konventionens 27 artikel tas 
rätten till bostad upp och formuleringen är: ”Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella 
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förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och 
andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla 
materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder”2. 
Barnkonventionen som svensk lag kommer sannolikt att öka möjligheten för laglig prövning av 
diskriminering av barn, dess föräldrar eller vårdnadshavares ekonomiska ställning. 

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag (Lag (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).  

Europakonventionens artikel 14 lyder: 

”Förbud mot diskriminering 
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan 
någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 
åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 
börd eller ställning i övrigt. ” 3 

Det gäller alltså diskrimineringsförbud för de fri- och rättigheter som anges i konventionen och 
diskrimineringsgrunderna ”förmögenhet, börd eller ställning” skulle kunna vara tillämpligt när det 
gäller formuleringarna i svenska bostadsföretags uthyrningspolicys. Dock ingår inte rätten till 
bostad i de fri- och rättigheter som anges i konventionen.  

I tilläggsprotokoll 12, år 2000, skärptes diskrimineringsförbudet till ett generellt 
diskrimineringsförbud som lyder: 

”Generellt förbud mot diskriminering 
1. Åtnjutandet av varje rättighet som anges i lag skall säkerställas utan diskriminering på 
någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller 
socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 
2. Ingen skall bli diskriminerad av en offentlig myndighet på någon grund såsom dem som 
nämnts under punkt 1.” 

Detta tilläggsprotokoll har dock inte skrivit under av Sverige. Om Sverige skriver under det 
protokollet är vår tolkning, att det blir möjligt med laglig prövning av ekonomisk diskriminering 
på bostadsmarknaden. 

Det finns inget kunskapsunderlag som stödjer någon särskild nivå av disponibel inkomst eller 
bruttoinkomst för att bostadssökande inte ska få problem med att betala hyran. Kvoten mellan 
inkomst och hyra är endast ”tumregler” som ursprungligen (ca 100 år sedan) kommer från 
mycket disparata och oklara studier om hur mycket hushållet betalade för bostaden på den tiden 
(Hulchanski, 1994; 1995 och Stone, 2006a; 2011). En tumregel ska ses som generell och bör 
därför inte tillämpas på det sätt som nu är fallet- strikt och direkt exkluderande- i en 
selekteringsprocess av bostadssökande.  

Boverket har rapporterat om ”etableringshinder” och ”trösklar” på bostadsmarknaden i flera 
rapporter (Boverket 2007; 2009; 2010; 2013; 2014). Vi uttolkar att Boverket med dessa 
benämningar menar konsekvenserna av höga inkomstkrav i bostadsföretags uthyrningspolicys. 
Man har undrat om det kan vara fråga om diskriminering och det har genomförts försök när det 
gäller etnisk diskriminering. Frågan om diskriminering på ekonomiska grunder har dock inte 
diskuterats och inte heller indirekt eller direkt diskriminering till exempel på grund av kön eller 
ålder. 

                                                           
2 Regeringskansliet 2015-06-15: http://www.regeringen.se/sb/d/19789/a/254532. 

3 http://www.manskligarattigheter.se 

http://www.regeringen.se/sb/d/19789/a/254532
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Risken att vissa grupper utsätts för ekonomisk diskriminering på grund av bostadsföretagens 
användning av kvoten mellan inkomst och hyra som ett krav på en inkomstnivå är, menar vi, 
högst sannolik. Utifrån EU:s definition av risk för fattigdom kan det vara så mycket som cirka 10 
procent av Sveriges befolkning. En försvårande omständighet för de ekonomiskt svagare 
hushållen, vilket dock inte diskuteras i detta antologibidrag, är att samtidigt som hyresvärdarna 
skärpt inkomstkravet, har andrahandshyrorna ökat och ett bolånetak införts, som i sin tur vid köp 
av bostad ökat kraven på kontantinsats.  

Hur en domstol skulle bedöma ett diskrimineringsfall som berör kvoten mellan inkomst och hyra 
samt inkomsttyper och möjligheten att hushållet drabbar hyresvärden med obetalda hyror, är 
okänt då det saknas rättsfall att utgå ifrån. Vid bedömningen av indirekt diskriminering 
undersöker domstolen i första hand kopplingen till diskrimineringsgrund. Det är dock inte, såvitt 
vi förstår, fastställt exakt hur stora statistiska skillnader som behövs för att det ska vara tillräckligt 
mycket för att vara indirekt diskriminering. 

Att bedöma om indirekt diskriminering har förekommit eller inte är en intresseavvägning, 
exempelvis ser man på om hyresvärden har ett berättigat syfte med tillämpade kriterier och krav. 
Även om det är svårt att veta exakt hur man tolkar i ett individuellt fall kan man anta att om 
bostadsföretaget ställer ett mycket högre krav på inkomstnivå än vad som faktiskt behövs för att 
hyresgästen ska kunna betala sin hyra så skulle det inte ses som ett berättigat syfte för 
bostadsföretaget att ha det kravet. På samma sätt borde det inte vara ett berättigat syfte att så 
kallade säkra inkomster ej godtas. Det ligger då nära till hands att till exempel betrakta 
barnbidrag, sjuk och aktivitetsersättning som en säker inkomst. Många bostadsföretag exkluderar 
idag dessa inkomster i uthyrningspolicyn. Resonemanget ovan ska dock betraktas som en 
hypotes, då det inte finns rättsfall som prövat vad ”berättigat syfte” innebär vid indirekt 
diskriminering. 

När det handlar om typ av inkomst är vår bedömning att det enligt Diskrimineringslagen inte 
borde vara tillåtet att bostadsföretag inte godkänner sjuk-/aktivitetsersättning och det därför kan 
vara frågan om både direkt diskriminering och indirekt diskriminering på grund av 
diskrimineringsgrunden ”funktionsnedsättning” enligt paragraf 4, punkterna 1 och 2.  

Barnbidraget är en trygg och säker inkomst för hushållet under barnets uppväxt. Att inte räkna 
med detta bidrag i hushållets inkomst borde därför kunna vara indirekt diskriminerande, enligt 
diskrimineringslagens paragraf 4 punkt 2, eftersom det drabbar gruppen ”hushåll med barn”. 
Indirekt diskriminering kan också gälla i en situation där bostadsbidrag inte får räknas in i 
hushållets inkomst, till exempel om det går att visa att fler kvinnor och ålderspensionärer är 
drabbade än andra grupper. 

Att kräva en viss inkomstnivå i förhållande till hyran, till exempel tre eller fyra gånger hyran, kan 
exempelvis vara indirekt diskriminering på grund av kön om man kan visa att kvinnor drabbas 
betydligt hårdare. Ju högre inkomstkrav som ställs, det vill säga kvoten mellan inkomst och hyra, 
desto svårare blir det för bostadsföretaget att hävda att kravet är berättigat. Vår bedömning är att 
om det går att visa att personer med inkomster som inte når upp till hyresvärdens krav på 
inkomstnivå i realiteten kan leva på den inkomst som återstår efter det att hyran är betald, är det 
rimligt att anta att ett sådant krav borde anses vara indirekt diskriminerande om det kan kopplas 
till en diskrimineringsgrund. 
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Motiv till uthyrningspolicy 
Hur bostadsföretagen motiverar sin uthyrningspolicy varierar. Bland annat kan motiven handla 
om att få rätt kund till rätt bostad som stämmer med förväntningar och identifierat kundsegment. 
I andra fall handlar det om att skapa kontinuitet och tydlighet i uthyrningen av bostäder som 
följer lagar, regler, ingångna avtal, ägardirektiv och företagets affärsstrategi. Två exempel på 
ägardirektiv och strategi som direkt kan överföras till företagets uthyrningspolicys är mål om en 
blandad befolkningssammansättning och mål att motverka inflyttningar från andra kommuner 
som medför betydande sociala problem för en kommun. Ett vanligt motiv är att förebygga 
ekonomiska risker och skydda befintliga hyresgäster från framtida problem med störningar. 
Hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende och fastighetsägaren vill undvika 
att drabbas av ekonomisk skada.  

En sammanfattande tolkning av motivet att ha en uthyrningspolicy är alltså att det handlar om att 
det finns ekonomiska riskfaktorer kopplat till vilket hushåll som flyttar till kommunen och in i 
bostadsföretagets bostäder. Dessa riskfaktorer är tänkta att minska genom reglerna i 
uthyrningspolicyn. Återkommande störningar kan leda till att grannar till den störande 
hyresgästen flyttar. En lägenhet som inte vårdas eller används ändamålsenligt kan innebära dyra 
reparationer. Om hyresgästen saknar hemförsäkring och ekonomisk möjlighet att betala för den 
orsakade skadan kan det ofta bli kostsamt för företaget. Ett socialt problem riskerar att slutligen 
transformeras till ett ekonomiskt problem för bostadsföretagen. För en kommun kan också en 
för stor inflyttning av ekonomiskt resurssvaga människor bli till en belastning på den kommunala 
ekonomin, i synnerhet om man redan har låg skattekraft.  

En genomgång av studier inom ämnesområdet uthyrningskriterier (Hulchanski, 1994 och 1995; 
Stone, 2006a och 2011) visar inte på några orsakssamband mellan att i uthyrningskriterier ställa 
höga generella krav i form av inkomster i förhållande till hyran på enskilda hyresgäster vid 
inflyttning och eventuellt senare problem med uteblivna hyresinbetalningar och vräkningar. 
Måttet avfärdas istället helt på grund av avsaknad av validitet, alltså att kvoten inte mäter det som 
man tror att den mäter: ”not a valid measure of ability to pay” (Hulchanski, 1994, s 56);”absolute 
lack of validity” (Hulchanski, 1995, sid. 488). Man menar att det inte finns någon teoretisk eller 
logisk grund för konceptet eller den särskilda kvot eller kvoter som används ”…there is no 
theoretical or logical foundation for the concept or the particular ratio or ratios that are used” 
(Stone, 2006a, sid. 162 och Stone et al 2011, sid 20). Stone menar att en kvot ger en missledande 
bild av hushållens förmåga att hantera övriga kostnader mellan hyra och inkomst och 
argumenterar istället för att använda en metodiskt och tillförlitligt utprovad återstående inkomst 
när hyran är betald, (Stone, 2006b). 

Forskningen indikerar alltså att en kvot mellan hyra och inkomst inte uppfyller intentionen att 
minska ekonomiska risker för fastighetsägare. I intervjuer med personal inom socialförvaltningar 
och kommuners budget- och skuldrådgivare under 2014 och 2015 har vi fått samstämmiga svar 
på att orsakerna snarare är plötsliga händelser som drabbar hushållet såsom dödsfall, skilsmässa 
och arbetslöshet. Sådana händelser kan få stor påverkan på hushållets ekonomi och är 
oförutsägbara för såväl hyresgäst som hyresvärd.  

När det gäller segregation så finns studier som visar på en tydlig ”tipping point”, det vill säga att 
när en viss grupp blir för dominant i ett område så flyttar andra ut. Dessa studier visar exempelvis 
att utflyttningen tenderar att börja redan vid mycket låga procenttal (Galster, 2007; Manley et al, 
2011 och Neumann, 2015). Bostadsområdet riskerar att bli segregerat med avseende på 
dominerande grupp. Fastigheternas ekonomiska värde kan då stagnera i förhållande till andra 
områden inom en lokal marknad. En studie av grannskapseffekter gjord på svenska data 
(Andersson et al., 2007) visar att inkomstnivå i ett område har stor inverkan på framtida 
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inkomster i det området. Det finns alltså argument som talar för att kommuner och 
bostadsföretag i sina strategier bör försöka motverka såväl etnisk som socioekonomisk 
segregation i syfte att bevara eller utveckla bostadsområdens och städers attraktivitet och 
socioekonomiska hållbarhet. En aktuell fråga är hur den så kallade EBO-lagen4 påverkar 
bostadsföretags ambitioner att motverka såväl etnisk som socioekonomisk segregation i 
bostadsområden vilket vi återkommer till i avsnittet ”Fenomenet oönskad förmedling” nedan. 

Grundkraven i uthyrningspolicyn 
De så kallade grundkraven består av krav angående ålder, inkomstnivå, inkomst-typ, 
anställningsförhållande, ev. hyresskulder, ev. betalningsanmärkningar, boendereferenser, 
hemförsäkring, maximalt antal boende i en lägenhet samt folkbokföring. Grundkraven gäller för 
nya sökande samt för redan boende vid byte av lägenhet. Med tanke på att uthyrningspolicyn är 
avsedd att styra bostadsföretagens huvudsakliga verksamhet- att hyra ut bostäder- så kan det 
anses vara viktigt att utforma dokumentet stringent, tydligt och relevant för syftet samt att hålla 
det aktuellt genom regelbundna uppdateringar. 

Exempel på krav som tillkommit under senare år: krav på medborgarskap; att den sökande 
kommer att bo i och vara folkbokförd i bostaden; att man ska ha hemförsäkring under 
boendetiden och att ett maximalt antal personer får bo i lägenheten. 

Bostadsökande ska vara myndig för att få teckna kontrakt. I majoriteten av företagen i branschen 
ska sökande också vara myndig för att få ställa sig i kö, vilket i praktiken betyder att väldigt få 18-
åringar kommer att få kontrakt då kötiden på många orter är flera år. Några få företag har insett 
denna problematik och infört regler som minskar kötiden för unga vuxna. Att underlätta för unga 
vuxna att kunna få en egen bostad torde vara välkommet och kan skapa intresse för att ställa sig i 
företagets bostadskö, en möjlighet att påbörja nya kundrelationer.  

Begreppsförvirring – ett samhällsproblem 
Att ha inkomstkrav på en bruttoinkomst eller en disponibel inkomst som är x gånger hyran är 
bekvämt för företagen. Möjligtvis kan istället Konsumentverkets beräkningar ge ökade 
möjligheter och en mer rättvisande bild av sökandes ekonomiska förutsättningar. Inkomstkraven 
på x gånger hyran borde endast – om överhuvudtaget- tillämpas som den tumregel den är och 
alltid har varit, det vill säga absolut inte strikt exkluderande som många företag gör idag. Orsaken 
till vår ståndpunkt är i första hand för att det saknas kunskapsunderlag som styrker 
inkomstkravens samband med ekonomisk risk för bostadsföretagen (se föregående avsnitt). En 
ytterligare orsak är för att det kan drabba både bostadsföretagen och kommunen ekonomiskt, då 
hushåll som är eller kan bli till en viktig intäkt eller resurs riskerar att stängas ute. Det finns flera 
exempel på företag som tillämpar inkomstkrav på tre till fyra gånger hyran. Sannolikt drabbar 
detta unga vuxna, ensamstående kvinnor och pensionärer mycket hårt, vilket förstärker 
uppdelningen av människor med olika inkomstnivåer på bostadsmarknader. 

Inkomsttyperna som företagen godkänner skiljer sig mycket mellan aktörerna. Vissa företag anger 
utbetalaren, som exempelvis PPM, Försäkringskassan, CSN och Arbetslöshetskassan, vilket i 
praktiken kan omfatta flera typer av utbetalningar, medan andra företag anger själva 
utbetalningen, exempelvis studiebidrag. En gemensam begreppsapparat och standardisering vore 

                                                           
4 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
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önskvärt för ökad förståelse för vad företagen egentligen kräver av individer som söker bostad, 
vilket förmodligen även skulle kunna underlätta företagens hantering av ansökningar.  

Begreppsförvirringen kan till exempel elimineras om vedertagna definitioner används och man 
går till själva källan för utbetalningarna; skatteverkets inkomstslag - tjänst, kapital och närings-
verksamhet; utbetalningar från Pensionsmyndigheten och privata försäkringar, utbetalningar från 
CSN, utbetalningar från Försäkringskassan och så vidare.  

Toleransen för betalningsanmärkningar skiljer sig också mycket mellan företagen. Från ”inga” till 
”individuell prövning”. Man kan tänka sig att detta kan ha stor betydelse för unga och i övrigt 
skötsamma individer om det till exempel handlar om enstaka mindre sms-lån. Här handlar det 
om en medvetenhet hos företagen om hur verkligheten ser ut för unga människor idag. Detta har 
medfört att allt fler företag har infört individuella bedömningar av betalningsanmärkningar, men 
det finns också många företag som bedömer en betalningsanmärkning som strikt exkluderande. 

Krav på referenser från tidigare hyresvärd är en mycket vanligt förekommande skrivning. Några 
exempel på skrivningar som använts frekvent är ”God hyressed”, ”god granne”, ”goda 
boendereferenser”. Vad betyder egentligen dessa fraser? Vår slutsats är att bostadsföretagen avser 
att den sökande inte ska ha anmärkningar hos tidigare hyresvärd gällande skötsel av lägenheten 
eller störningar av andra boende. Vissa företag kräver exempelvis obligatorisk hemförsäkring, 
men frågan är om det i realiteten kan utgöra en förverkandegrund? En rimlig slutsats är att kraven 
alltid bör överensstämma med hyreslagstiftningen, annars fyller de inget reellt syfte. 

Kravet om maximalt antal boende i lägenheten är ett krav som ska förhindra högt slitage, 
vattenskador i lägenheterna samt störningar. Även om bevisläget är svårt för hyresvärden kan 
detta krav av allt att döma leda till förverkande av hyreskontraktet, vilket inte desto mindre 
förutsätter att kravet finns med som klausul i hyreskontraktet vid kontraktsskrivningen.  

Genomförda och pågående förändringar av 
uthyrningspolicys 
Det förekommer nu tankar om, pågående arbeten med samt redan genomförda -revideringar av 
bostadsföretags inkomstkrav i uthyrningspolicyn. Såvitt vi känner till, pågår detta hos ett flertal 
kommunala bostadsföretag i landet.  

Stockholms samtliga kommunala bostadsföretag: Stockholmshem, Familjebostäder; Svenska 
Bostäder, Stadsholmen och Micasa införde nya inkomstkrav den 1 januari 2015 vilka är väsentligt 
annorlunda än de tidigare inkomstkraven. Istället för kravet att inkomsten minst ska motsvara en 
faktor multiplicerat med hyran används istället ett krav på att hushållet ska ha kvar en viss summa 
av inkomsten efter det att hyran är betald. Summan motsvarar det belopp som Kronofogden 
använder vid löneutmätning, det så kallade normalbeloppet. Denna summa justeras varje år av 
Kronofogden. År 2015 är normalbeloppet för en ensam vuxen 4675 kronor och för två 
sammanboende vuxna 7 723 kronor5. Detta inkomstkrav motsvarar den modell med residual 
inkomst som rekommenderas av Michael Stone med fler (Stone 2006a;2006b och Stone, Burke 
och Ralston, 2011). Det ger validitet till modellen att residualen är uträknad och beprövad av en 
annan myndighet. 

Motiveringen till denna förändring är bland annat att det är ”… ett sätt att sänka trösklarna till 
bostadsmarknaden…”. Man konstaterar att det nya kravet är lägre än kravet på en månadsinkomst 
om tre gånger månadshyran och också att sänkningen innebär ett ännu större krav på den 

                                                           
5 www.kronofogden.se 

http://www.kronofogden.se/
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sökande att själv ta ansvar för att inkomsten räcker till (Tjänsteutlåtande Stockholmshems 
styrelse, 2014-12-04). 

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem är ett exempel på ett företag som har valt att inte ha 
något krav på inkomstens storlek. Man vill att den sökande kan visa egen inkomst minst sex 
månader från godkännandetillfället. Förmågan för det aktuella hushållet att sköta sin ekonomi 
mäts genom krav på att det inte får finnas aktuell skuld till bostadsföretaget eller annan 
fastighetsägare, inga skulder hos Kronofogdemyndigheten samt inga betalningsanmärkningar av 
betydelse. Den sökande ska också kunna uppvisa goda referenser från det senaste egna boendet 
(jämför Uppsalahems uthyrningskriterier, 2015-08-24)6. 

Uthyrningspolicy och renoveringsstrategier 
I samband med det stora renoveringsbehovet av miljonprograms-fastigheter har många 
kommunala bostadsföretag insett svårigheten med att renovera fastigheten till god standard och 
få ett acceptabelt ekonomiskt utfall i kombination med att inte orsaka ekonomiska svårigheter för 
hyresgästerna.  

Flera renoveringsstrategier har arbetats fram av olika kommunala bostadsföretag med syftet att 
hyresgästerna ska kunna bo kvar. Ofta finns det ett antal tekniska åtgärder som fastighetsägaren 
har rätt att göra utan hyresgästens medgivande, såsom stammar, fönster, tak, fasad och 
ventilation. När det gäller andra åtgärder såsom ytskikt och lägenhetsstandard bör hyresgästen 
normalt ha betydligt mer att säga till om.  

En forskargrupp på KTH har i forskningsprojektet ”Mixed renovation strategies and affordable housing 
in the million homes programme”, har dokumenterat det kommunala bostadsföretaget Sigtunahems 
renoveringsstrategi som innebär att hyresgästen har möjlighet att välja tre olika renoveringsnivåer. 
Resultatet blev att ca 85 procent av hyresgästerna valde minialternativet, vilket innebar den lägsta 
hyreshöjningen och minsta omfattningen av renovering. Endast 10 procent av hyresgästerna 
valde att flytta i samband med renoveringen, vilket motsvarade en genomsnittlig omflyttning i 
beståndet. Metoden som Sigtunahem tillämpade gav alltså hyresgästen stort inflytande över 
renoveringsalternativen (Lind, H., Annadotter, K., Björk, F., Högberg, L. & af Klintberg, T. 
(2014). 

Då hyresgästen har besittningsskydd är uthyrningspolicyn med inkomstkriterier i normalfallet inte 
aktuellt att tillämpa vid renovering och hyresgästerna behåller därmed sina respektive 
hyreskontrakt. Ett undantag är lägenheter med ”rivningskontrakt” eller ”kort kontrakt”. Dessa 
kontrakt saknar besittningsskydd så att hyresvärden kan säga upp hyreskontraktet med tre 
månaders varsel före fastigheten ska rivas eller totalt byggas om. I detta fall görs en prövning av 
tilltänkt ny hyresgäst med efter renoveringen med stöd av uthyrningspolicyn. En hyresgäst som 
har besittningsskydd har i regel rätt att få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp avtalet 
och begär att hyresgästen ska flytta, exempelvis tillfälligt i samband med renovering. Är 
hyresvärden och hyresgästen inte överens om att avtalet ska upphöra kan tvisten få avgöras i 
hyresnämnden.  

Uthyrningspolicyn med gällande inkomstkriterier blir alltså först aktuell att tillämpa på nya 
hyresgäster i tomställda lägenheter efter renovering. Ibland har hyresvärden en plan för successiv 
uppgradering av standarden till en jämn fördelning av standardnivåerna i beståndet. På lång sikt 
kommer en sådan strategi resultera i en viss gentrifiering av området med högre medelinkomster 
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än vad som är fallet före renoveringen, genom att lägenheter efterhand får de högre 
standardnivåerna samt högre hyresnivåer.   

Att endast vid naturliga successioner gradvis höja standarden och hyran i en fastighet kan vara ett 
dyrare sätt att organisera renoveringen, då exempelvis stordriftfördelar riskerar att utebli. Risken 
finns också att man fokuserar för mycket på lägenhetens individuella standard och inte beaktar 
det lokala områdesspecifika sammanhanget som också är av relevans för stadsutvecklingen, 
såsom husens entréer, sociala mötesplatser och utemiljöer som har ingen eller väldigt liten 
påverkan på hyran.  

En generell renoveringsstrategi som innebär en total ombyggnad och upprustning av fastigheten 
kräver antagligen någon form av successiv upptrappning av hyran. Det innebär visserligen en 
försämrad lönsamhet för hyresvärden, men reducerar sannolikt risken för svåra sociala 
konsekvenser. Om hyresvärden dessutom ber hyresgästerna att skriva på ett godkännande av 
renoveringen utan att hyresgästdialogen tillräckligt informerat om omfattningen av renoveringen 
och vilken hyra som blir resultatet av den kan det få följder för hushållet som upptäcker att man 
inte har råd att bo kvar. Om hyresgästen undertecknar ett godkännande av åtgärdspaketet i 
renoveringen accepteras indirekt den nya högre hyresnivån. Inte alla hyresgäster känner till att 
hyran normalt bestäms av renoveringens omfattning och den hyresvärderingsmodell som 
hyresgästföreningen och fastighetsägarna kommit överens om.  

Om företaget väljer att erbjuda olika omfattning av renovering behöver inte gentrifierings-
effekterna bli lika stora och omedelbara. Stadsbyggnads- och renoveringstrender att diversifiera 
produkten bostad i syfte att utveckla socioekonomiskt svaga områden har prövats förr och görs 
på flera håll i Sverige idag och även internationellt i flera västeuropeiska länder (Power och 
Tunstall, 1995; Power, 1999; Turkington et al., 2004; Öresjö et al. 2006). Det kan handla om 
lokala stadsutvecklingsprojekt i syfte att förändra en varaktig social problematik. Frågan är 
mycket komplex och utan tvivel behövs det många olika typer av uthålliga initiativ för att vända 
ett områdes utveckling som av många människor och under lång tid betraktats som det sämre 
alternativet (jämför Blomé, 2011). 

Parallellt med pågående gentrifieringsprocesser i ekonomiskt resurssvaga områdena måste en 
kommun vara beredd på att vidta åtgärder som stöttar målet om en socialt blandad befolkning i 
hela staden. Med stöd av en för staden gemensam uthyrningspolicy kan man därför, dels behöva 
styra fördelningen av sociala hyreskontrakt jämnt över stadens alla bostadsområden och dels 
standardmässigt i renoveringar inte uppgradera en del utspridda billiga bostäder för gruppen 
resurssvaga. Vår hypotes är att detta förfaringssätt är en effektivare väg att nå en i högre grad 
social hållbar utveckling, vilket också kräver en kommunövergripande uthyrningsstrategi och 
policy som tillämpas gemensamt av privata och kommunala fastighetsägare (Annadotter och 
Blomé, 2014).  

Organisering av förmedlingstjänsten 
Det finns olika sätt att organisera förmedlingen av bostäder. Bostadsföretagen kan lägga ut denna 
del externt eller sköta förmedlingen helt internt inom företagen. In- och utflyttning samt 
tillvalspaket hanteras normalt av företagets egen personal. 
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Förmedling i extern regi 
Extern förmedling av bostäder förekommer både på kommunnivå och på regionnivå. Boplats 
Syd är en förmedlingstjänst i Skåne som förmedlar bostäder på uppdrag av ett femtiotal privata 
och kommunala bostadsföretag. Boplats Syd ägs av Malmö Stad. Förmedlingstjänsten skapar 
förutsättningar för att synliggöra ledigblivna lägenheter på en större regional bostadsmarknad och 
hanterar även vissa tjänster i förmedlingsprocessen. En kund som söker lägenheter hos till 
exempel MKB Fastighets AB (Malmös kommunala bostadsföretag) ska registrera sig hos Boplats 
Syd, betala en årlig avgift och aktivt anmäla intresse för lägenhet hos Boplats Syd. En lägenhet är 
sökbar under minst tre dagar och det går samtidigt att söka fem lediga lägenheter samt söka 
lägenheter i nyproduktion. Boplats Syd rangordnar de sökande efter kötid och hanterar urvalet i 
sin hyresförmedlingstjänst. Därefter görs en avstämning så att hyresgästens bostadskrav stämmer 
överens med lägenheten och att villkoren som ställs på hyressökande är uppfyllda.  

Ett annat exempel är Boplats Göteborg (nya.boplats.se) som också är en marknadsplats för både 
privata och kommunala aktörer. Majoriteten av ägarna (70%) är kommunala: Göteborgs Stadshus 
AB och de tre största kommunala bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget och 
Familjebostäder samt Fastighetsägarna Göteborg (30%). Sajten fungerar på ett något annorlunda 
sätt än Boplats Syd då man vänder sig till fler annonsörer än hyresvärdar och 
förstahandskontrakt. Där kan även hyresgäster som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand, hyra ut 
ett rum i lägenheten eller byta sin lägenhet annonsera. Systemet bygger på att fastighetsägaren 
själv bestämmer vilka villkor som ska gälla och vilka grupper som skall ha företräde. Alla 
ansökningar samlas i en lista och hyresvärden bestämmer själv vilka kriterier som ska vara 
uppfyllda och vilka som ska erbjudas visning. Ett potentiellt problem är att villkoren kan skifta 
mycket mellan aktörerna inom förmedlingssajten så att det blir svårt för sökande att avgöra vilka 
bostäder som man har möjlighet att söka. Risken är också att fastighetsägarna prioriterar ensidigt 
i sitt urval, vilket då exempelvis försvårar för resurssvagare grupper.  

Bostad Stockholm förmedlar hyreslägenheter åt 240 företag i Stockholmsregionen. Förmedlingen 
har funnits i 60 år och har ca 23 000 besök på webbsidan varje dag. Årsavgiften för 
bostadssökande är 210 kronor (bostad.stockholm.se). Bostad Stockholm redovisar sina Kö- och 
förmedlingsregler, i paragraf 2 Förmedlingsregler, punkt 1 Grundregler står ”Kunderna i bostadskön 
står i en rak gemensam kö. Alla bostäder (med undantag för de som förmedlas genom Bostadssnabben) förmedlas 
efter kötid.” Några meningar längre ned kompletteras det citerade ovan med skrivningen att 
fastighetsägarens krav, till exempel typ av inkomst eller inkomstens storlek ”kan innebära att kund 
förbigås i samband med inbjudan till visning eller i samband med att hyresgästförslag tas fram.” Bostad 
Stockholm redovisar alltså här att fastighetsägarnas krav på till exempel inkomst går före kötid, 
det är så man måste tolka skrivningen och det är också så ärendena hanteras. Vi återkommer till 
detta i vår avslutande diskussion. 

Flera riksomfattande större privata bostadsföretag använder sig av den regionala 
bostadsförmedlingen. På orter där det inte finns någon kommunal eller regional 
bostadsförmedling anmäls ofta intresset för en lägenhet direkt till bostadsföretaget antingen via 
webbaserade kö- och uthyrningssystem eller på annat sätt via förmedling i egen regi. Andra 
exempel på förmedlingssajter som nyttjas i marknadsföringssyfte är Blocket Bostad och Bovision. En 
trend är att flera privata- och kommunala bostadsföretag i Sverige börjat använda en ny nationell 
förmedlingssajt – Boplats Sverige. Förmedlingssajten är gratis för bostadssökande och drivs av en 
privat aktör. Tjänsten erbjuder förstahandskontrakt och ingen annonsering för andrahands-
uthyrning tillåts. Många företag uppskattar att fokus i denna webbtjänst är på marknadsföring av 
ledigblivna hyresbostäder och inte på själva förmedlingen.  
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Förmedling i egen regi 
Många hyresvärdar - kommunala som privata har valt att hantera delar eller hela 
förmedlingstjänsten och kontraktskrivningen i egen regi. Ibland kan bostadsföretag välja att 
förmedla vissa lägenheter själva eller till intern omflyttning och släppa andra till extern 
förmedlingssajt. Lägenheter kan också förmedlas av särskilda förvaltningsmässiga eller 
bostadssociala skäl (t ex vid hyresgästs dödsfall, trångboddhet eller allvarlig störning). Dessa 
lägenheter slumpas fram, vilket är en vanligt förekommande metod bland bostadsföretagen. I 
andra fall finns det en prioriteringslista baserad på sökdagar eller boendetid. För bostadsföretagen 
är Personuppgiftslagen (PUL) en viktig lag att följa när man har kundregister. Lagen bygger i hög 
grad på att samtycke ges för att spara personuppgifter. Syftet med denna lag är att skydda 
människor mot att deras personliga integritet kränks. Flera exempel på otillbörligt sparande av 
kunduppgifter har under de senaste åren uppmärksammats i branschen och många hyresvärdar 
saknar rutiner för vilken typ av information som sparas och tas bort. Begreppet ”behandlas” ska 
tolkas brett vid hantering av kunduppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, 
bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler 
som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet.  

Flera hyresvärdar väljer fritt bland sina sökande. Akelius är ett exempel på privat företag som ger 
förtur till hyresgäster som är kunder till Akelius Spar som är en form av utlåning till 
bostadsföretaget som används för finansiering av verksamheten. Affärsidén bygger på att 
hyresgäster och potentiella kunder satsar pengar i företaget, vilket ökar chanserna bland sökande 
att få en bostad eller för en befintlig hyresgäst att kunna byta upp sig till en bättre bostad.  

Många kommunala hyresvärdar gör undantag från söktiden vid nyproduktion och i situationer av 
vikt för stadens utveckling, såsom behov av bostäder till näringslivet, vilket då ofta görs i samråd 
med stadens näringslivskontor. Undantag görs också vid bostadsbehov hos hushåll med särskilda 
stödbehov i samarbete med kommunernas socialförvaltningar och ibland för hushåll med 
boendetid över ett år med väsentligt förändrade bostadsbehov, exempelvis försämrad ekonomisk 
situation och trångboddhet.  

För kooperativ hyresrätt upprättas normalt en särskild kö till varje nytt kooperativt 
föreningsprojekt och dessa lägenheter annonseras ibland på företagens hemsida. I andra företag 
sköter föreningarna själva uthyrningen med egna regler för hur nya medlemmar väljs ut. 

Kommunalt bostadsbestånd  
Av landets 290 kommuner saknar 13 kommuner kommunalt bostadsföretag idag. Cirka en 
femtedel av befolkningen bor i kommunägt bostadsbestånd. Ofta är koncentrationen av 
resurssvaga större i det kommunala beståndet i jämförelse med det privatägda och särskilt stor är 
koncentrationen i vissa delar av storstadsregionerna (Molina, 2001; Boverket 2011a).  

Från år 2008 skedde ett trendbrott och många hyresfastigheter såldes till andra privata 
fastighetsägare som alternativ till bostadsrättsombildning. Nacka, Halmstad, Åtvidaberg och 
Lomma är några exempel på kommuner som valt att sälja ut hela eller stora delar av det 
kommunägda bostadsbeståndet. Halmstad och Nacka är två andra kommuner som sålt 
fastigheter i resurssvaga områden till en och samma privata ägare. Stockholm, Sollentuna, 
Sundbyberg, Upplands Väsby, Västerås, Örebro, Staffanstorp, Burlöv och Kristianstad är andra 
exempel på kommuner som strävar efter att sälja en majoritet eller hela det kommunägda 
bostadsbeståndet (Boverket, 2011a). 
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I Stockholmskommunerna Vaxholm, Danderyd, Nacka och Täby har hela det allmännyttiga 
bostadsbeståndet sålts ut och kommunerna har inte längre samma möjlighet att agera i olika 
kommunangelägenheter. De stora förlorarna på att kommunerna minskar sina bostadsbestånd är 
gruppen som faller mellan individer med förtur till bostad via kommunens socialtjänst och 
gruppen resursstarka som har möjlighet att köpa sin bostad och även har möjlighet att konkurrera 
om de billigare hyreslägenheterna.  

Om kommunernas andel av det totala bostadsbeståndet blir obetydligt får de betydligt svårare att 
erbjuda hushåll med försörjningsstöd bostad och har inte samma möjlighet att längre påverka den 
lokala bostadsmarknaden. Riskerna med att sådant förfarande är flera. Dels att kommuner som 
avsäger sig ansvaret för hushåll som idag inte klarar inkomstkraven i uthyrningspolicyn missar 
viktiga hushåll som utgör en potential för framtiden, till exempel unga vuxna och unga 
barnfamiljer.  

Om försäljningar och ombildningar av fastigheter som ägs av kommuninvånarna är ett slags svar 
från kommunen på regeringens politik i frågor som kan medföra stora kostnader för en kommun, 
så bör man föra fram och lyfta upp den diskussionen. Det kan inte vara rimligt att kommuner ska 
känna sig tvingade att sälja kommuninnevånarnas bostadsföretag för att undvika att ta socialt 
ansvar. 

Likaså kan det inte vara rimligt att vissa kommuner tar socialt ansvar med sina bostadsföretag i 
organiserat bostadssocialt program medan andra kommuner inte gör det. 

Fenomenet oönskad förmedling  
Det går att urskilja två olika typer av oönskad förmedling av hyresgäster till en kommun. Med 
oönskad förmedling menar vi (se även avsnitt 1.1 sidan 2): 

1) kommuner som förmedlar försörjningsstödstagare till andra kommuners privata 
hyresvärdar som har lediga (och ofta nedgångna) lägenheter till uthyrning. Detta kallas 
populärt för ”Svarte Petter-spel”. 

2) Inflyttning av flyktingar via EBO-lagstiftningen. 

Det första alternativet där kommuner förmedlar försörjningsstödstagare till andra kommuner har 
vi stött på i ett forskningsprojekt, se Annadotter och Blomé (2014). Den ekonomiska fördelen för 
den kommun som förmedlar hushållet som hyresgäst är att försörjningsstödet efter en månads 
folkbokföring på den nya adressen betalas av mottagande kommun som saknar vetskap om 
”affären”. Den kommun som lyckats hitta en bostad i den andra kommunen åt sin klient, slipper 
då att betala försörjningsstöd för hushållet. Lägenheterna som tilldelas på detta sätt kontrolleras 
inte av den andra kommunen och kan vara i mycket dåligt skick, vilket i sin tur gör att hushållet 
inte kan bo kvar i lägenheten. En ytterligare följdeffekt för mottagande kommun kan därför bli 
kostnader för att hitta en ny bostad till hushållet. 

Alternativ två ovan med inflyttning av flyktingar via EBO-lagstiftningen (s.k. eget boende) kan 
inträffa trots att vissa kommuner har så kallade nollavtal med Migrationsverket. Denna inflyttning 
sker okontrollerat och försvårar för kommunen att planera resursmässigt för primära sociala 
behov såsom skola och vård. EBO innebär att individen själv eller via etableringslots hittar en 
egen bostad istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboende. Syftet med EBO-lagen 
när den kom till 1994 var, såvitt vi förstår, en förmodan om att etableringen av nyanlända skulle 
gå fortare med hjälp av egen bostad. Det kunde möjligtvis stämma vid tidpunkten då lagen 
började gälla eftersom det då fanns outhyrda lägenheter på bostadshyresmarknaden. Idag råder en 
mycket stor bostadsbrist med långa köer för att få en hyreslägenhet. I media och debatter 
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förekommer frekvent frågan om trångboddhet särskilt i storstädernas förortsområden. Bland 
annat påtalas att det är barnafödande som är en orsak.  

Men det finns en annan orsak till trångboddhet som få nämner i den nu pågående debatten och 
det är att EBO-lagens formulering i samverkan med Migrationsverkets information på webbsidan 
som styr mot ökad trångboddhet. I EBO-lagen finns ingen definition av ”eget boende”. I 
normalfallet torde ”eget boende” innebära ett eget hyreskontrakt eller ägande av en 
bostadsrättslägenhet eller fastighet. Migrationsverket har en annan uppfattning, de skriver i sin 
information:”Du kan också välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släktingar eller vänner.” 7 
Alltså räcker det för Migrationsverket att ha en adress istället för kontrakt. Det har visat sig att 
många följer Migrationsverkets förslag och skriver sig hos en släkting eller bekant som innehar 
kontraktet på lägenheten. Antingen har flyktingen en madrass på den adressen eller så bor hen 
någon annanstans. Det kan vara flera personer som skaffar sig samma adress och detta bidrar 
givetvis till ”trångboddheten”, en trångboddhet som dock kan innebära att alla som är skrivna på 
adressen inte bor där i verkligheten. Det förekommer också handel med adresser vilket påtalats 
bland annat i SVT med exempel från Malmö. 

EBO-lagen och tillämpningen av den, enligt Migrationsverkets förslag ovan, betyder i praktiken 
att segregationen i kommunerna fullständigt okontrollerat eskalerar i områden som redan var 
segregerade innan. Utvecklingen spolierar det seriösa arbete som bedrivs i kommuner för att 
motverka segregation. I en kommun där man, sedan något år tillbaka, upptäckt förekomsten av 
många c/o-adresser på samma adress, skriver man nu nya hyreskontrakt som innehåller en 
trångboddhetsklausul där hyresgästen kan bli uppsagd om det visar sig att det bor fler människor 
i lägenheten än kontraktet medger.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat fenomenet och föreslog redan år 
2013 ett införande av så kallade ”godkända” kontrakt vid asylsökande och etablering. Beslut om 
godkännande ska då fattas av Migrationsverket och kommunen i samverkan, enligt förslaget, SKL 
(2013). Vi menar att det är rimligt att i dagens situation på bostadshyresmarknaden att ifrågasätta 
EBO-lagen då det i dagsläget och för ett antal år framöver kommer vara mycket begränsad 
möjlighet till verkligt eget boende såväl för nyanlända som för andra grupper i samhället. Unga 
vuxna, unga växande familjer, parter i en skilsmässa, med fler står idag i mycket långa köer för få 
ett eget boende i betydelsen av ett eget hyreskontrakt, ett eget hem. 

I det första alternativet ovan blir mottagande kommun försörjningspliktig för det inflyttade 
hushållet efter en månad. I det andra fallet kan mottagande kommun bli försörjningspliktig efter 
två år då etableringsstödet går ut och om individen inte kommit in på arbetsmarknaden och har 
ett arbete. 

Det kan innebära stora kostnader för den mottagande kommunen i båda fallen.  

Att som privat hyresvärd med en tom lägenhet ta emot en hyresgäst på förfrågan från en 
förvaltning i en annan kommun, kan vara frestande på kort sikt. Antagligen tänker 
fastighetsägaren att det är ”pengar in” och beaktar inte att det är den kommun fastighetsägaren 
själv verkar i och kanske även bor i, som får betala en mycket större summa. Beteendet 
undergräver kommunens ekonomi och därmed även den egna verksamheten genom att 
kommunen kan bli mindre attraktiv att bo och verka i om kommunen utvecklas negativt. 
Situationen blir extra problematisk i och med att vissa kommuner i Sverige agerar på ett sätt som 
försvårar socialt ansvarstagande i bostadsförsörjningen för gruppen flyktingar och gruppen 
försörjningsstödstagare. Några kommuner blir förlorare och får ta på sig en orimligt stor 
                                                           
7 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-
sokt-asyl/Boende.html 
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ekonomisk börda och därmed försämras individernas möjligheter till att snabbt inkluderas eller 
integreras. 

Problemet med andra kommuners ”Svarte Petter-spel” skulle kunna lösas genom samarbetsavtal 
mellan kommunerna i en region.  

Avslutande diskussion 
Vi ser behov av dels fördjupad analys vad gäller samband mellan inkomstkrav i uthyrningspolicys 
och diskrimineringsperspektivet samt socioekonomisk segregation, gentrifiering och filtrering av 
bostadsområden och dels en offentlig diskussion om nuvarande utformning och tillämpning av 
uthyrningspolicys i kommuner och kommunala och privata bostadsföretag.  

Skillnaderna är stora mellan kommunala och privata bostadsföretag när det gäller krav på 
kundernas: hyresgästernas inkomstnivå och inkomstslag. Spridningen är stor, från att man visar 
egen inkomst sex månader framåt utan fastställd nivå till ett inkomstkrav på fyra gånger hyran. 
Det är också stora skillnader mellan typ av inkomst som ska summeras till en godkänd 
inkomstnivå. Ju färre inkomsttyper som bostadsföretaget godkänner, ju svårare blir det förstås 
för kunden att komma upp i godkänd inkomstnivå. Att bostadsföretag och fastighetsägare till 
exempel tar sig rätten att inte godkänna samhälleliga transfereringar som barnbidrag, motverkar 
statens syfte med bidraget som en inkomstutjämnande faktor. Det är svårt att tolka en sådan regel 
i en uthyrningspolicy på annat sätt än att fastighetsägaren inte vill ha barnfamiljer som 
hyresgäster. 

Det kan finnas skäl att exkludera försörjningsstöd som inkomst i en uthyrningspolicy i en 
kommun under en tid. Det kan till och med vara en nödvändig åtgärd för en kommun, till 
exempel för att hantera en negativ social utveckling och stor inflyttning av 
försörjningsstödstagare till ett område som har många lediga lägenheter, vilket successivt kan leda 
till andra grupper flyttar ut. Kommunen kan då hamna i en nedåtgående ekonomisk spiral som 
kan bli svår och ta lång tid att komma till rätta med. 

En kommun bör därför fundera på en för staden gemensam uthyrningspolicy och sträva efter att 
aktivt få med sig alla fastighetsägare att vilja ta socialt ansvar, dels genom att förmedla lägenheter 
till det bostadssociala programmet och dels genom att upplåta billiga lägenheter som fördelas 
jämt över staden till resurssvaga grupper. 

Omvänt kan det finnas skäl att inkludera försörjningsstöd som inkomst i uthyrningspolicyn i en 
kommun förutsatt att både kommunala och privata bostadsföretag delar lika på detta ansvar. Att 
fördela försörjningsstödtagare lika vid nyproduktion torde kommunerna själva till stor del kunna 
klara av, till exempel genom krav vid upphandlingar och markanvisningar. 

Det är viktigt att samla statistik och noga studera effekterna av uthyrningspolicyn. Det är lika 
viktigt att hyresvärdar är beredda att göra förändringar om det krävs för en långsiktigt hållbar 
social och ekonomisk utveckling. Särskilt betydelsefullt är det att följa upp hur olika grupper av 
hyressökande påverkas, vilket betyder att man behöver registrera bedömningar av sökande som 
erhållit bostad såväl som sökande som inte erhållit bostad. Först då finns möjlighet att utvärdera 
uthyrningspolicyns effekter på kort och lång sikt.  

Det är angeläget att uthyrningsprocessen alltid utformas transparent och följer existerande lagar 
och regler samt att de kriterier som bestämts i uthyrningspolicyn följs konsekvent. Först då kan 
det bli möjligt för bostadssökande att kontrollera själva på webben eller i lagböcker att företaget 
gör som de skriver att de gör och inte något annat. Av samma skäl finns det goda skäl för 
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företagen att publicera samtliga dokument som man hänvisar till i uthyrningspolicyn, till exempel 
Diskrimineringslagen (2008:567), PUL, tillämpliga lagar, företagets likabehandlingsplan, ingångna 
avtal, bolagets övergripande affärsstrategier och god sed på hyresmarknaden. Även speciellt 
avtalade bostadsprogram såsom bostadssociala avtal och näringslivsförturer med mera, bör alltid 
öppet redovisas. 

Använda begrepp ska självfallet vara aktuella och stämma överens med myndigheters 
begreppsapparat, såsom Skatteverket för inkomst: tjänst, kapital och näringsverksamhet; bidrag 
som hushåll kan få från Försäkringskassan; medel från CSN, medel från Arbetslöshetskassor 
samt medel från PPM och andra pensionsutbetalare.  

Det behövs rutiner i företagen som ser över, uppdaterar och reviderar uthyrningspolicyn 
kontinuerligt. Om nya förslag till grundkrav saknar stöd i hyreslagstiftningen bör företaget 
ifrågasätta relevansen av att ha med kravet, eller på annat sätt se till att kravet kan bli lagligt, som 
till exempel kravet på max antal boende i lägenheten. Det behövs nya rättsfall som prövar 
inkomstkraven i uthyrningspolicys mot diskrimineringslagen, till exempel där inkomstkraven 
drabbar individer genom diskrimineringsgrunderna kön och ålder.  

En renoveringsstrategi där hyresgästen får stor påverkan på åtgärdspaketet i lägenheten är 
antagligen på kort sikt den socialt mest hållbara strategin. Samtidigt stängs inte möjligheten för 
hyresvärden att successivt öka standarden vid en naturlig succession av lägenheter. Det positiva 
är att fler hyresgäster kan bo kvar i den renoverade lägenheten och att gentrifieringseffekten får 
ett i tid långsammare förlopp. I en situation med nedgångna fastigheter som kräver mycket 
omfattande åtgärder eller till och med rivning, beror strategin mycket på vems perspektiv som 
beaktas i analysen och vad som är rationellt att göra på lång sikt i det lokala exemplet. I ett 
stadsutvecklingsprojekt kan det ibland finnas särskilda skäl att ta ett större grepp i den strukturella 
miljön och i fastigheten för att utveckla eller locka fler investeringar till ett område. Omfattande 
renoveringsåtgärder kräver kapital, vilket kräver avkastning som i sin tur kräver höga hyror för att 
bli lönsamma. Det ligger då nära till hands för den rationella vinstmaximerande hyresvärden att 
välja att maximera standarden i lägenheterna för att få täckning för sina kapitalkostnader och den 
risk satsningen medför. Därför finns det ett behov av att se över om det behövs en lag för att 
trappa in hyreshöjningar över fler år vid särskilt stora höjningar, vilket är en modell som några 
kommunala bostadsföretag börjat tillämpa i vissa projekt. På sikt kanske även nationella 
renoveringsfonder kan behöva övervägas i syfte att utjämna villkoren och möjliggöra humanare 
hyreshöjningar över tid? En uppenbar risk är att allt för generella och höga hyresökningar ger 
ökade omkostnader för socialförvaltningen i en kommun, vilket ur samhällets perspektiv aldrig 
kan bli samhällsekonomiskt hållbart.   

Det är tydligt att det saknas en nationell politik som skapar jämlikt ekonomiskt och socialt ansvar 
av försörjningsstödstagare mellan kommuner samt mellan kommunala och privata 
bostadsföretag. Utan tydliga regler kommer det nu pågående Svartepetterspelet att fortsätta. 
Likheten med förhållandet vad gäller EBO-boende för flyktingar är slående. Den ökade 
segregationen, som i debatten benämns ”trångboddhet” gäller framförallt redan etniskt och 
socioekonomiskt segregerade områden, vanligtvis miljonprogramsområden. Dessa områden 
befinner sig antingen inför renovering eller har nyligen renoverats. Påfrestningarna i de 
bostadsområdena: för människorna och på lägenheterna torde vara mycket omfattande.  

Vi hävdar att rätten till att välja ”eget boende” för flyktingar måste upphöra. Det enkla skälet är 
att det inte finns något eget boende att få tag på. Sveriges bostadsbrist är för närvarande mycket 
svår. Trångboddheten som EBO-lagen skapar främjar inte integration, utan tvärtom utanförskap. 
En alternativ modell kan vara att Migrationsverket och kommunerna samarbetar för att 
möjliggöra successiv utflyttning till ett verkligt eget boende vartefter kommunerna bygger nya 
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miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara bostäder och bostadsområden. På så sätt 
möjliggörs för kommunerna en strategisk samordning och blandning av alla bostadssökande i 
kommunen. Detta bedömer vi vara av avgörande betydelse för att kommunen ska kunna 
motverka segregation och för att nå det långsiktiga målet om befolkningsmässig mångfald i alla 
stadsdelar. Denna modell bör också medföra att kommunen får bättre möjlighet att hantera 
övriga för befolkningen avgörande behov, såsom skola, vård och omsorg.  

Vi vill avslutningsvis peka på att det är ett mycket allvarligt problem för ett samhälle när många 
människor drabbas utifrån sin socio-ekonomiska ställning och exkluderas från bostads-
marknaden. Till denna hemlöshet ansluter nu de många flyktingarna. Situationen avviker från de 
åtagande som Sverige har i regeringsformen och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. 
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