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Sammanfattning 

Ett allmänt bristande utbud av bostäder i kombination med ekonomisk diskriminering 

försvårar enskilda människors, och i synnerhet ekonomiskt svaga gruppers, möjligheter till en 

etablering på bostadsmarknaden. Historiskt sett har allmännyttan, de allmännyttiga 

kommunala bostadsföretagen, tagit ett ansvar för de utsatta grupperna men sedan den 1 

januari 2011 har allmännyttan en ny lagstiftning att förhålla sig till. De allmännyttiga 

bostadsföretagen ska numera bedriva verksamheten enligt "affärsmässiga principer med 

normala avkastningskrav". Vad detta innebär i praktiken är inte självklart. 

Denna studie har som övergripande målsättning att undersöka om det förekommer ekonomisk 

diskriminering på bostadsmarknaden samt hur bostadsföretagens uthyrningsverksamhet och 

ansvarsroll påverkas till följd av den nya lagen med de affärsmässiga principerna. I uppsatsen 

studeras hur tre allmännyttiga bostadsföretag förhåller sig till det nya regelverket och om 

lagen har påverkat uthyrningsverksamheten i någon utsträckning. 

Slutsatsen är att bostadsföretagens uthyrningskriterier inte har påverkats av den nya 

lagstiftningen. En generell bild i allmänna debatter är att kraven har ökat över tid, t ex. om 

man tittar på perioden efter upphörandet av de statliga subventionerna i början på 90-talet, 

men det har sannolikt större samband med den allmänna tillgången till utbudet av bostäder. 

Majoriteten av bostadsbolagen har mer eller mindre redan drivits affärsmässigt sedan de 

statliga subventionerna upphörde och påverkas därför inte av den nya lagen i någon större 

omfattning. 

Effekten har istället blivit att den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 

förtydligat bostadsföretagens ansvarsroll. Bostadsföretag som saknar ekonomiska privilegier 

kan inte förväntas ta större socialt ansvar än andra bostadsföretag. I praktiken kommer dock 

bostadsföretagen att fortsätta att investera i sociala åtgärder under förutsättning att åtgärden är 

ekonomiskt hållbar på längre sikt. Inte heller detta innebär någon större förändring då 

bostadsföretagen drivits affärsmässigt sedan tidigare. 
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Abstract 

A general lack of housing in combination with economic discrimination makes it more 

difficult for individuals, and particularly vulnerable groups, to find opportunities to establish 

themselves in the housing market. The public utility municipal housing companies has 

historically taken responsibility for these groups but since January 1st 2011 the housing 

companies need to act under a new legislation. The public housing companies will now 

operate according to "business principles with normal rate of yield". What this means in 

practice is not clear. 

This study has the overall objective to investigate whether economic discrimination occur on 

the housing market and how the housing companies rental business and role as a company is 

affected by the new law with the business principles. This essay will analyze how three public 

housing companies relate to the new regulations and if the new law has affected the rental 

business in any extent. 

The conclusion is that the housing companies' rental business have not been affected by the 

new legislation. A general view in the public debates is that the economic requirements have 

increased over time e.g. since the government subsidies ceased in the early 90s, but it is more 

likely to have a greater connection with the general availability of the supply of housing. A 

majority of the housing companies have more or less been conducted by business principles 

since the government subsidies ended and therefore they have not been affected by the new 

law to a greater extent. 

The effect has rather been that the new law clarified the responsibility role of the housing 

companies. Housing companies that lack economic privileges cannot be expected to take 

more social responsibility than other housing companies. However, the housing companies 

will continue to invest in social measures provided that the measure is financially sustainable 

in the longer term. Nor does it imply that the law has caused any major change since the 

housing companies have been conducted by business principles heretofore. 
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1. Inledning 

I inledande kapitel presenteras bakomliggande faktorer som ligger till grund för denna 

uppsats, vilket syfte som strävas uppnås samt tillvägagångssätt för att angripa 

frågeställningarna. 

1.1 Bakgrund 

Det är ingen hemlighet att bostadssituationen är ansträngd i Sverige. I Boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät angav år 2014 drygt hälften av dessa, närmare bestämt 156 kommuner, 

att det råder ett underskott på bostäder i den egna kommunen. I 2015 års enkät ökade antal 

kommuner med bostadsbrist då 183 stycken angav att det råder ett underskott på bostäder i 

den egna kommunen (Boverket, 2015). Det motsvarar en ökning med 27 kommuner. 

Bostadsbristen kommer bland annat till uttryck i form av långa kötider på 

bostadsförmedlingar (Drysén, 2014), ökad trångboddhet bland hushåll (Boverket, 2014b, s. 

46), eller då allt fler unga tvingas bo kvar i sina föräldrahem (Johansson, 2015).  

Tidigare undersökningar visar också att hyresvärdarnas ekonomiska krav på hyresgästerna 

tenderar att öka när bostadsmarknadsläget är ansträngt (Boverket, 2013, s. 23). I synnerhet 

slår de ökade kraven, till följd av bristen på bostäder, hårdast mot grupper som av olika skäl 

har en svag ställning på bostadsmarknaden (Boverket, 2014b, s. 14). På bostadsmarknader 

med brist på bostäder har det också visat sig att även individer med goda förutsättningar fått 

svårigheter med att tillfredsställa sina bostadsönskemål (Boverket, 2013 s. 36). 

Historiskt sett har allmännyttan
1
 tagit ansvar för de utsatta grupperna. Under allmännyttans 

uppbyggnadsperiod  var "Goda bostäder åt alla" det övergripande målet för bostadspolitiken 

(Boverket, 2008, s. 13). Sedan de statliga subventionerna upphörde i början på 1990-talet har 

dock allmännyttans roll ifrågasatts. Ökad konkurrens på bostadsmarknaden har lett till 

omfattande ekonomisk sanering hos bostadsföretagen vilket bidragit till att allmännyttan 

intagit en allt mer affärsmässig inriktning (SOU 2008:38, s. 331). Denna inriktning 

stipulerades 2011 då regelverket förtydligades i och med nya lagen om allmännyttiga 

bostadsföretag.
2
 De allmännyttiga bostadsföretagen ska numera alltså bedriva verksamheten 

enligt "affärsmässiga principer med normala avkastningskrav".  

En allmän brist på bostäder i kombination med allmännyttans allt mer affärsmässiga 

inriktning kan ha stor betydelse för olika gruppers möjligheter till etablering på 

bostadsmarknaden. Dessa gruppers möjligheter att skaffa en egen bostad försvåras av faktorer 

som står utanför deras kontroll som ofta beror på de krav på inkomst och ekonomiska 

skötsamhet som bostadsföretagen ställer (Boverket, 2008, s. 57).  

Att bostadsföretagen ställer krav på hyresgästerna är också ett mycket vanligt förekommande 

fenomen i fastighetsbranschen. 9 av 10 kommunala bostadsföretag tillämpar inkomstkrav, 1 

av 4 kommunala bostadsföretag accepterar inte ekonomiskt bistånd som inkomsttyp och 

därtill accepterar inte 6 av 10 kommunala bostadsföretag betalningsanmärkningar hos 

bostadssökande (Boverket, 2013, s. 12). Det betyder att det är stora grupper som kan få 

svårigheter med att leva upp till bostadsföretagens inkomstkrav. År 2013 fick nästan 230 000 

hushåll ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2014, s. 6), 694 000 personer hade tillfällig 

anställning år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2015) och över en halv miljon svenskar hade 

betalningsanmärkning år 2013 (Boverket, 2013, s. 15).  

                                                 
1
 Kommunalt bostadsföretag med ett allmännyttigt syfte 

2
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, infördes 1 januari 2011 
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En fråga som uppstår i detta sammanhang är vilken effekt den nya lagen om allmännyttiga 

bostadsföretag med affärsmässiga principer kan tänkas få för de utsatta grupperna. Kommer 

den nya lagen försvåra situationen för dessa grupper och vem tar i så fall ansvar för att dessa 

grupper ska ha någonstans att bo? 

1.2 Syfte 

Denna studie har som övergripande syfte att undersöka om det förekommer ekonomisk 

diskriminering på bostadsmarknaden. 

Mer specifikt är studiens syfte att undersöka möjliga konsekvenser av de allmännyttiga 

bostadsföretagens (’allmännyttan’) affärsmässiga inriktning i och med införandet av den nya 

lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, samt om det föreligger risk att de 

ekonomiskt svaga hyresgästerna mer eller mindre kommer att uteslutas från 

bostadsmarknaden på sikt, till följd av denna ändring i allmännyttans inriktning. Syftet är 

också att undersöka hur bostadsföretagens roll som allmännyttigt bostadsföretag har 

påverkats, till följd av de affärsmässiga principerna, och därmed vilket socialt ansvarstagande 

som kan vara rimligt att förvänta. 

1.3 Frågeställning 

Som ett led i att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar utarbetats: 

 Har den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag försvårat de 

ekonomiskt svaga gruppernas möjligheter till etablering på bostadsmarknaden i form 

av ökade ekonomiska krav? 

 Hur har den nya lagen påverkat allmännyttans sociala ansvarstagande kring de 

ekonomiskt utsatta grupperna? 

1.4 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna undersöks genom en kvalitativ datainsamling hur de 

allmännyttiga kommunala bostadsföretagen bedriver sin uthyrningsverksamhet samt hur 

denna påverkas av den nya lagstiftningen. Det undersöks också hur de kommunala 

bostadsföretagen förhåller sig till de "affärsmässiga principerna" och hur detta kommer till 

uttryck i dess verksamhet. En kvalitativ intervjumetod har valts för att kunna fånga in ett 

större perspektiv kring bostadsföretagens inkomstkrav. Det saknas ett enhetligt system över 

bostadsföretagens förmedlingsprinciper och det förekommer således många avvikelser och 

undantag när det kommer till hur strikt kraven tillämpas.  

För att utesluta geografiska förklaringsvariabler har studien inriktats på tre bostadsföretag i 

Stockholms län. Dessa tre är Botkyrkabyggen (Botkyrka), Järfällahus (Järfälla) samt 

Förvaltaren (Sundbyberg). Gemensamt för dessa tre bostadsföretag är att samtliga tillämpar 

inkomstkrav samt inte accepterar försörjningsstöd som typ av inkomst. Utbudet av 

allmännyttiga bostadsföretag som ligger inom ramen för ovanstående kriterier är ännu stort, 

men med hänsyn till den arbetsbörda som kvalitativa intervjumetoder kräver och med tanke 

på de tidsresurser som finns till hands bör urvalet räcka för att kunna ge tillräcklig med 

information för vidare studier.  

Den främsta orsaken till att just försörjningsstöd har fokuserats är att försörjningsstödstagare 

ofta pekas ut som en särskild problematisk grupp, dels med tanke på deras ekonomiskt utsatta 

situation, men framförallt då de av bostadsföretagen ofta framställs som "mindre attraktivt 
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hushåll". Att en så stor andel av bostadsföretagen ratar denna typen av hushåll kan vara 

problematiskt eftersom att det är så många människor berörs. Samtidigt strider det också mot 

det grundläggande allmännyttiga syftet om "Bostäder för alla" och allmännyttans roll som 

socialt och ansvarsfullt bostadsföretag. Det kommer finnas anledning att återkomma till denna 

problematik i denna studie.  

Det empiriska materialet utgår från den information som finns tillgänglig via 

bostadsföretagens hemsidor, för att sedermera komplettera informationen med 

telefonintervjuer. Det bör påpekas att Botkyrkabyggens uppgifter, till skillnad från Järfällahus 

och Förvaltaren, inte har bekräftats per intervju utan har enbart hämtats från företagets 

hemsida. Företagets hemsida bedöms dock vara tillräckligt tydlig för att kunna ge en bild av 

vilka krav som ställs på hyresgästerna. Av denna orsak beslöts bostadsföretaget ändå tas med i 

studien trots att det saknas information om företagets syn på de affärsmässiga principerna. 

Med tanke på omständigheterna bedöms två bostadsföretag vara tillräckligt för att kunna visa 

på eventuella indikationer. 

För att bearbeta ovanstående information och besvara studiens frågeställningar fordras 

kännedom om gällande regelverk som de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen har att 

förhålla sig till. Det krävs också kunskap om allmänna situationen kring bostadsmarknaden 

och den verklighet som de ekonomiskt utsatta grupperna har att förhålla sig till. Dessa data 

samlas in genom litteraturstudier som främst är baserad på förarbeten, utredningar och 

rapporter. 

1.5 Avgränsning 

Fokus i den här studien ligger på hur de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen 

förmedlar sina bostäder samt vilka krav och villkor som ställs på hyresgäster i samband med 

detta. Studien vill belysa betydelsen av den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag och 

vilka konsekvenser de affärsmässiga principerna kan få för de ekonomiskt utsatta grupperna.  

I första hand fokuseras de ekonomiska krav som har betydelse för de ekonomiskt utsatta 

gruppernas möjligheter till etablering på bostadsmarknaden i Sverige. Ekonomisk 

diskriminering kan förekomma till exempel då bostadsföretag kräver högre inkomst än vad 

som anses skäligt för att ett hushåll ska klara av att betala sin hyra. Det kan också avse krav 

på typ av inkomst eller krav på ett fläckfritt förflutet vad gäller den ekonomiska 

skötsamheten. En etablering på bostadsmarknaden innefattar förstås även 

äganderättsmarknaden men för ekonomiskt utsatta grupper, som har svårigheter med att ordna 

boende på egen hand, är oftast hyresmarknaden det enda alternativet (Boverket, 2010, s. 11). 

Problematiken för de utsatta grupperna på äganderättsmarknaden är dessutom likartad och det 

är fortfarande betalningsförmågan som står i fokus (Boverket, 2013, s. 6). 

Att vara etablerad på bostadsmarknaden innebär i detta sammanhang att inneha en egen 

bostad med förstahandskontrakt. Frågan är en del av en större problematik som bland annat 

beror hur den allmänna tillgången till bostäder ser ut och vilken markanvändningspolitik som 

tillämpas. Sverige är i det avseendet unikt i Europa med att inte tillämpa social-bostäder, s.k. 

social housing, för ekonomiskt utsatta grupper (Socialstyrelsen, 2015, s. 8). Frågan innefattar 

även invandring och allmän befolkningstillväxt vilka inte ligger inom ramen för denna 

uppsats. 

Etablering på bostadsmarknaden för ekonomiskt utsatta grupper beror även på situationen på 

den privata hyresmarknaden. De privata bostadsföretagen berörs dock inte av de nya lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsföretag i samma utsträckning utan påverkas endast indirekt 
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genom t ex. att allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det är således mindre 

meningsfullt att diskutera huruvida de affärsmässiga principerna påverkat de privata 

bostadsföretagens krav på hyresgästerna eftersom det är uppenbart att de drivits affärsmässigt 

sedan tidigare. 

2. Teori 

Detta kapitel strävar efter att ge läsaren en bild över rådande förhållanden som ligger till 

grund för eventuella etableringshinder hos de ekonomiskt svaga grupperna. Kapitlet delas in 

tre delar för att ge en bild om bostadssituationen idag, de allmännyttiga kommunala 

bostadsföretagens roll samt om möjliga etableringshinder för ekonomiskt utsatta grupper på 

bostadsmarknaden. 

2.1 Det nya affärsmässiga allmännyttan 

Dagens bostadssituation med rådande bostadsbrist påminner en del om situationen under 

mellankrigstiden. De bostadspolitiska beslut som togs under denna tid kom att lägga grunden 

för den variant av allmännyttan som existerar än idag. I inledande avsnitt diskuteras de 

grundläggande bakomliggande faktorerna till varför allmännyttan överhuvudtaget kom till 

stånd och hur dess roll har utvecklats under senare år. Därefter diskuteras också bakgrunden 

till den nya lagen och varför en förändring var nödvändig att komma till stånd. 

2.1.1 Allmännyttan och dess ursprungliga syfte 

Den bostadspolitik som drevs under allmännyttans tillkomst under 30-talet skulle förändra 

Sverige från "ett fattigt land till ett modernt välfärdssamhälle". De allmännyttiga 

bostadsföretagen skulle utgöra ett viktigt instrument i denna välfärdspolitik (SOU 1999:148, 

s. 22). Målen för bostadspolitiken var att "avveckla bostadsbristen, höja den allmänna 

bostadsstandarden, sanera det sämst ställda bostadsbeståndet och säkerställa statens inflytande 

över hyresutvecklingen" (SOU 1999:148, s. 24). Enligt 1947 års lag om kommunala åtgärder 

till bostadsförsörjningens främjande blev kommunerna också skyldiga att förmedla statliga 

lån och bidrag under förutsättningen att verksamheten skulle drivas utan vinstsyfte (Boverket, 

2008, s. 11).  

En aspekt som ofta glöms bort i den allmänna debatten och som var särskilt viktig under 

allmännyttans tillkomst var att bostäderna skulle vara för alla och inte vara reserverade för 

fattigare hushåll. Det fick inte finnas några inkomstkrav eller andra krav som begränsade de 

blivande hyresgästernas möjligheter till en bostad  (Boverket, 2008, s. 54). Detta var ett 

mycket medvetet avståndstagande från tidigare former av social-bostäder för särskilt utsatta 

sociala grupper som var vanligt i många andra länder vid denna tid (SOU 1999:148, s. 24).  

Det primära syftet med detta var att man inte ville att specifika grupper skulle pekas ut, vilket 

dittills hade varit effekten av de s.k. ”barnrikehusen” som tillkommit under denna tid. 

(Boverket, 2008, s. 13). När samhällets stöd endast riktas mot de familjer som inte kan lösa 

sin bostadssituation på egen hand till följd av bristande ekonomiska resurser leder detta till att 

dessa familjer lätt blir utpekade som ”andra klassens medborgare” (Hyresgästföreningen, 

2008, s. 4). 

2.1.2 De affärsmässiga principerna och den nya lagen 

På senare år har den ökande konkurrensen med ökade vakansgrader till följd tvingat företagen 

att kontrollera och hålla nere sina utgifter i allt större utsträckning (SOU 2008:38, s. 331). 

Sedan de statliga subventionerna upphörde i början på 1990-talet har de kommunala 
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bostadsföretagen intagit en mer "affärsmässig" inriktning. Begreppet "affärsmässig 

allmännytta" introducerades i samband med detta. Man började tala i termer av "ökad 

soliditet, vinst, avkastning och utdelning". Bostadsföretagen började också se hyresgäster som 

kunder, snarare än som just gäster, eftersom att de ville markera och förtydliga att det var 

hyresgästens individuella önskemål och preferenser som stod i centrum (SOU 2008:38, ss. 

332-333). Detta kundperspektiv förstärker och lyfter fram den affärsmässiga relationen mellan 

företag och kund.  

År 2005 anmälde "Fastighetsägarna Sverige" den svenska staten till EU för otillåtna statsstöd 

till de allmännyttiga bostadsföretagen som står i strid med gällande konkurrensregler.
3
 I och 

med detta tillsatte regeringen samma år en utredning för att se över den dåvarande 

lagstiftningen (SOU 2008:38, 2008, s. 3). Uppdraget var att "se över utrymmet för att inom 

EU-medlemskapets ramar bedriva en nationell bostadspolitik, särskilt skall villkoren och 

förutsättningarna för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen analyseras" 

(Bostadsutskottet, 2006, ss. 20-21) Den 18 april 2008 sammanställdes betänkandet "EU, 

allmännyttan och hyrorna" – Utredningen om allmännyttans villkor. 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 januari 2011 och 

ersatte därmed den tidigare s.k. "allbolagen".
4
 Sedan tidigare är de allmännyttiga 

bostadsföretagens huvudsakliga uppgift att förvalta fastigheter med hyresrätter, främja 

bostadsförsörjningen i den egna kommunen samt erbjuda hyresgästerna inflytande. Den 

viktigaste förändringen i och med den nya lagen är att de allmännyttiga bostadsföretagen 

numera ska bedriva verksamheten enligt "affärsmässiga principer med normala 

avkastningskrav" (Boverket, 2014a, s. 29). 

2.1.3 Tolkningar av affärsmässigheten och det allmännyttiga syftet 

Det är inte självklart hur den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska tolkas 

och tillämpas i praktiken. På uppdrag av "Fastighetsägarna Sverige" har Hand Lind och 

Stellan Lundström, professorer i fastighetsekonomi vid KTH, i en uppsats redovisat sin 

tolkning av vad affärsmässiga principer innebär. De skriver "att agera affärsmässigt är att 

agera som ett långsiktigt privat företag skulle agera i motsvarande situation" (Lind & 

Lundström, 2011, s. 7) vilket bör syfta på att affärsmässiga företag agerar enligt 

vinstmaximerande principer. De skriver också att bostadsföretag, som saknar ekonomiska 

fördelar, inte kan förväntas ta ett större ansvar för hushåll med sociala problem än andra 

bostadsföretag på marknaden (Lind & Lundström, 2011, s. 6). 

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har i en promemoria gett sin syn på hur ett 

affärsmässigt bostadsföretag bör agera. Det har visat sig att man inte delar professorernas 

uppfattning om hur affärsmässigheten bör tolkas. Man skriver att "kravet på affärsmässiga 

principer måste förstås i sitt sammanhang" och att ”affärsmässighet handlar framförallt om 

ett förhållningssätt”. De menar att kravet på att tillämpa affärsmässiga principer inte innebär 

att bolagen måste agera som privata hyresvärdar och ytterligare krav på vinstmaximering inte 

ska läggas på företaget (SABO, 2011, s. 3). 

I regeringens proposition till den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag 

skriver man att begreppet "Allmännytta" bör komma till uttryck i lagstiftningen för att 

tydliggöra syftet med bostadsföretagens existens: 

                                                 
3
 Dir. 2005:116, s. 9 

4
 2002 års lag om allmännyttiga bostadsföretag 
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"Utan ett allmännyttigt syfte kan det kommunala bostadsaktiebolaget komma att reduceras till 

att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller 

äga ett sådant företag finns inte, vilket också flera remissinstanser har påpekat." 

(Näringsdepartementet, 2010, s. 40). 

Det är också vad SABO lyfter fram i sin promemoria. SABO menar att det framhålls tydligt i 

regeringens proposition att bolagens huvudsakliga orsak till att de en gång bildades var för att 

tillgodose ett allmännyttigt syfte. Det allmännyttiga syftet är därmed överordnat alla andra 

aspekter. Den huvudsakliga grundproblematiken ligger i risken att snedvrida konkurrensen 

genom kommunala ekonomiska stöd till bostadsföretagen. För att undvika denna risk måste 

därför bolagen agera affärsmässigt (SABO, 2011, ss. 24-25). 

Hyresgästföreningen delar till stor del SABO:s uppfattning och menar att professorerna Hans 

Lind och Stellan Lundströms rapport enbart behandlar affärsmässighet i allmänhet, vilket inte 

är samma sak (Fastighetsnytt, 2011, s. 88). De menar att det är "en särskild form av 

affärsmässighet som ska gälla för dessa företag". De påpekar också att Allmännyttan har 

agerat affärsmässigt sedan början på 1990-talet (Engman, 2011). Hyresgästföreningen anser 

inte heller de affärsmässiga principerna står i konflikt med deras samhällsansvar 

(Hyresgästföreningen, 2015). 

2.2 Orimligt höga krav på hyresgäster redan före lagens antagande? 

Det finns mycket som tyder på att inkomstkraven har ökat på senare år. Som tidigare 

diskuterats kan det vara en konsekvens av ett allmänt bristande utbud eller den affärsmässiga 

inriktning som numera tillämpas bland de kommunala bostadsföretagen. I detta avsnitt 

diskuteras hur bostadsföretagen förmedlar sina lägenheter och vilka krav som ställs på 

blivande hyresgäster för att få teckna hyreskontrakt. Det diskuteras också ur hyresgästernas 

perspektiv om vilka typer av krav som kan försvåra en etablering på bostadsmarknaden för de 

ekonomiskt utsatta. 

2.2.1 Hur går fördelningen av hyreslägenheter till? 

I Sverige finns inget enhetligt system för fördelningen av bostäder (Boverket, 2009, s. 23). 

Det är upp till bostadsföretagen att själva avgöra hur de vill hantera sin uthyrningsverksamhet 

(Boverket, 2013, s. 7). Detta är inte heller något som behöver motiveras på något vis utan så 

länge bostadsföretagen förhåller sig till diskrimineringslagstiftningen så betyder det att de kan 

fördela sina lägenheter hur och till vem de vill. 

Det förekommer huvudsakligen tre förmedlingsprinciper  på hyresmarknaden; "Kötid", "Först 

till kvarn" samt "Matchning". "Kötid" fördelar bostäderna baserat på den bostadssökandes 

registreringsdatum. "Först till kvarn" erbjuder den bostadssökande som först anmäler sitt 

intresse ett hyreskontrakt. "Matchning", som i viss mån diskuterades tidigare, innebär att 

bostadsföretaget försöker styra sammansättningen av hyresgäster i ett visst område (Boverket, 

2013, s. 7). 

En enkätundersökning som Boverket utförde 2008 visar att åtta av tio bostadsföretag fördelar 

sina bostäder i kötidsordning. Vart tionde bostadsföretag fördelar bostäder utan någon som 

helst hänsyn till kötid där hälften av dessa, dvs. hos 5 % av bostadsföretagen, fördelas i 

huvudsak genom "Matchning" (Boverket, 2008, s. 55). 
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Enligt SABO förmedlas en procent av landets totalt 1,7 miljoner hyreslägenheter med sociala 

kontrakt
5
 (SABO, 2015). Ett socialt kontrakt innebär att en lägenhet upplåts under särskilda 

villkor med kommunen som ekonomisk garant (Socialstyrelsen, 2015, s. 9). Enligt SABO är 

de sociala kontrakten ett viktigt verktyg för att hjälpa utsatta personer med att etablera sig på 

bostadsmarknaden och de anser att de sociala kontrakten behöver utnyttjas i en större 

utsträckning för att kunna möta dagens behov (SABO, 2015). 

2.2.2 Bostadsföretagens hyrespolicy – Hur motiveras inkomstkraven? 

Med hyrespolicy avses det dokument där bostadsföretagen redogör övergripande principer för 

sin uthyrningsverksamhet. I detta dokument ska framgå vilka rättigheter och skyldigheter man 

som hyresgäst har gentemot sin hyresvärd.  

I en studie om bostadsföretagens uthyrningspolicys konstaterades att bostadsföretagen ofta 

uttrycker någon form av mål i dessa dokument. En generell tolkning av dessa mål var att det 

är fråga om en viss ekonomisk risk för bostadsföretagen, beroende på vilken typ av hushåll 

som avser flytta in, och det är denna risk företaget vill minska med hjälp av särskilda regler 

och krav (Annadotter & Blomé, 2014, s. 17). Bostadsföretaget vill alltså säkerställa att 

hyresgäster klarar av att betala sin hyra dels på kort sikt, genom att bedöma hur mycket 

hyresgästerna har kvar att leva på när hyran är betald, men även i det långa loppet, genom att 

titta på hur ekonomiskt skötsamma hyresgästerna varit eller om deras inkomst anses vara 

tillräckligt varaktigt (Boverket, 2013, s. 11).  

Det kan även finnas sociala mål i bostadsföretagens hyrespolicy. Det kan då till exempel 

handla om att skapa trygghet och trivsel i boendeområdet genom att få "rätt kund till rätt 

bostad" och "en bra balans och naturlig blandning av olika människor" (Annadotter & Blomé, 

2014, s. 17). I sådana situationer finns även ekonomiska intressen då bostadsföretagen har ett 

visst intresse av att styra hushållssammansättningen i bostadsbeståndet för att undvika alltför 

stor koncentration av "mindre attraktiva hushåll". Om bostadsföretagen erbjuder bostäder i 

attraktiva områden tenderar nöjda hyresgäster ofta att stanna kvar som kunder hos företaget i 

större utsträckning (Annadotter & Blomé, 2014, s. 18). Boende som riskerar att störa andra 

som i sin tur leder till att andra hyresgäster flyttar ut kan bostadsföretagen således bara hyra ut 

till i mindre skala (Lind & Lundström, 2011, s. 6). 

2.2.3 Vilka typer av etableringshinder förekommer? 

De ekonomiska formella krav på viss typ av varaktig inkomst med rätt anställningsform som 

förekommer försvårar för ekonomiskt utsatta grupper att etablera sig på bostadsmarknaden 

(Boverket, 2008, s. 57). De vanligaste typerna av ekonomiska krav som förekommer är 

"inkomstkrav", "inkomsttyp" och "ekonomisk skötsamhet" (Boverket, 2005, s. 27). 

Att fastighetsägare kräver ekonomiska garantier, såsom inkomstkrav, konstaterades i 

inledningen vara mycket vanligt fastighetsbranschen (Annadotter & Blomé, 2014, s. 35). I en 

undersökning som SABO genomförde 2007 framgick att över 90 procent av 

medlemsföretagen hade inkomstkrav som en förutsättning för att kunna erbjuda kontrakt 

(Boverket, 2013, s. 12). Hyresgästföreningens medlemstidning "Hem & Hyra" genomförde 

2012 en omfattande undersökning med 339 bostadsföretag, kommunala såväl privata, där 77 

procent kräver en viss årsinkomst på vanligtvis 3-4 gånger årshyran (Boverket, 2013, s. 13). 

                                                 
5
 Även kallat kommunala kontrakt 
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I många fall förekommer ytterligare kriterier i form av rätt typ av inkomst. I SABO:s 

undersökning ovan visade det sig att 25 procent inte accepterade ekonomiskt bistånd, tidigare 

kallat socialbidrag, som inkomstkälla. Motsvarande inkomstkälla accepterades inte av 30 

procent i den undersökningen som Hem & Hyra genomförde. I den sistnämnda 

undersökningen visar det sig att ytterligare 28 procent av bostadsföretagen normalt sett inte 

accepterar ekonomiskt bistånd som inkomstkälla men medger att man kan se mellan fingrarna 

ifall den sökande har borgensman eller någon annan typ av garanti.  

För att försäkra sig om att hyresgästen klarar av att betala sin hyra på lång sikt tittar 

bostadsföretagen på den ekonomiska skötsamheten. I undersökningarna ovan krävde över 90 

procent (SABO) respektive 86 procent (Hem & Hyra) att den sökande inte skulle ha några 

hyresskulder. 60 procent (SABO) respektive 27 procent (Hem & Hyra) accepterar inte 

betalningsanmärkningar hos nya hyresgäster. 

Boverket har gjort ett räkneexempel som visar på svårigheter för låginkomsttagare att 

efterfråga nybyggda lägenheter (Boverket, 2013 s. 36). I Rågsved i Stockholm krävdes år 

2009 en årsinkomst på mellan 231 000 och 265 000 kronor för hushåll att kvalificera sig för 

två rum och kök respektive tre rum och kök. Medelinkomsten i samma område år 2008 var 

184 000 kr/år för kvinnor och 216 200 kr för män.  

2.2.4 Vilka är de utsatta grupperna på bostadsmarknaden? 

De grupper som har det svårt att hävda sig på bostadsmarknaden kan vara flera. Det kan 

handla om arbetssökande, lågavlönade, ungdomar, studenter eller nyanlända invandrare 

(Boverket, 2013, s. 5). Ofta handlar det om grupper med bristande ekonomiska resurser.  

Man kan också dela upp de utsatta grupperna med avseende på "nyinträde" och "återinträde". 

Den förstnämnda gruppen avser de som är redo att flytta in i egen bostad för första gången 

vilket skulle kunna vara unga vuxna och nyanlända flyktingar. Den andra gruppen syftar på de 

hushåll som av olika orsaker hamnat utanför bostadsmarknaden. För dessa är oftast 

hyresmarknaden också den enda vägen tillbaka (Boverket, 2010, s. 11). 

Problemets omfattning är emellertid mycket svårt att uttrycka i siffror. Det är svårt att 

statistiskt sammanfatta vilka som stängs ute från bostadsmarknaden eftersom de som nekas 

bostad inte hamnar i ett officiellt register (Boverket, 2013, s. 5). Hur många som nekas 

hyreskontrakt till följd av låga inkomster beror förstås också på var bostadsföretagen sätter 

gränsen för lägsta inkomst. Detta försvåras ytterligare då inkomstkraven varierar mellan de 

olika bostadsföretagen (Boverket, 2013, s. 33).  

2.3 Bostadssituationen idag – Vad har skett sedan lagen trädde i kraft? 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag trädde i kraft 1 jan 2011. I ett första 

skede hamnar fokus hos kommunerna som nu behöver ta ställning till hur de uppställda 

bostadspolitiska målen ska uppnås och vilken roll de allmännyttiga kommunala 

bostadsföretagen ska ha i förverkligandet av dessa. 

2.3.1 Kommunernas ägardirektiv 

I en mer övergriplig mening avser det allmännyttiga syftet för de kommunala 

bostadsföretagen att främja bostadsförsörjningen i den egna kommunen 

(Näringsdepartementet, 2010, s. 40). Vad detta exakt innebär är upp till varje kommun att i 

ägardirektiven klargöra vad det är man vill uppnå samt vilken nytta åtgärden förväntas tillföra 

kommunens invånare (SABO, 2011, s. 6). Propositionen till den nya lagen om allmännyttiga 
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kommunala bostadsbolag understryker dock att "främja bostadsförsörjning" inte enbart avser 

utsatta grupper med särskilda behov. För att främja hela kommunens bostadsbehov bör 

kommunen kunna erbjuda ett varierat utbud som attraherar flertalet olika grupper för att på så 

vis kunna erhålla en varierad bostadssammansättning hos olika hyresgäster. Detta synsätt 

återknyter också till den tidiga formen av allmännyttans principer om "goda bostäder för alla", 

där man angav att det var viktigt att arbeta för att inkludera alla medborgare. 

Som en guide i utformandet av sina ägardirektiv har SABO och SKL framställt ett 

handledningsdokument till kommunerna. Man påpekar i detta dokument att de flesta 

kommuner kan komma att behöva se över sina ägardirektiv till följd av den nya lagen (SABO 

& SKL, 2013, s. 3). I handledningsdokumentet nämns också att relationen mellan kommunen 

och bolaget måste vara affärsmässig och ekonomierna vara tydligt åtskilda. Kommunen måste 

ställa marknadsmässiga avkastningskrav och ränteavgifter samt ta ut borgensavgifter för att 

inte snedvrida konkurrensen gentemot privata aktörer som verkar utan motsvarande 

gynnsamma förhållanden (SABO & SKL, 2013, s. 7). Sedan den nya lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsföretag trädde i kraft 2011 har tre fjärdelar av de allmännyttiga 

bostadsföretagen fått nya ägardirektiv (Boverket, 2014a, s. 12). 

2.3.2 Trendbrott kring inkomstkraven från och med 2015 

En vändpunkt i utvecklingen kring bostadsföretagens inkomstkrav kan vara det beslut som 

togs bland Stockholms kommunala bostadsbolag om att sänka inkomstkraven för nya 

respektive befintliga hyresgäster (Stockholms kommun, 2015). Beslutet berör 

Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter. Även 

Haningebostäder i Haninge har beslutat om att öppna upp möjligheterna för inkludera flera 

grupper och satsar i första hand på att hjälpa ungdomar mellan 18 och 26 år att få en lägenhet. 

Inkomstkraven för dessa grupper har Haningebostäder slopat helt och hållet (Samuelsson, 

2014). I Stockholm har man bedömt att slopade inkomstkrav skulle innebära för stora risker 

för bostadsföretagen med uteblivna hyresintäkter och ökat antal vräkningar till följd (Tottmar, 

2014).  
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3. Empiri 

I detta kapitel studeras hur uthyrningsverksamheten hanteras hos tre kommunala 

bostadsföretag i Stockholms län. Varje avsnitt inleder med en sammanfattning av respektive 

företags förmedlingsprinciper utifrån den information som finns tillgänglig på företagens 

hemsida. Det är således den informationen som bostadssökande har att tillgå. Tyngdpunkten 

ligger på de krav som ställs på bostadssökande. Gemensamt för dessa 3 bostadsföretag är att 

det finns att tillgå information om dessa krav på respektive hemsidor. Dessa presenteras och 

bekräftas per intervju med undantag för Botkyrkabyggens uppgifter som enbart har hämtats 

från företagets hemsida. Avslutningsvis diskuteras också hur bostadsföretagen som intervjuats 

ser på den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag. 

3.1 Järfällahus AB (Järfälla) 

Järfällahus förvaltar 5685 lägenheter i Järfälla kommun. Samtliga bostäder består av 

hyresrätter från Barkarby i söder till Kallhäll i norr. Dessa förmedlas uteslutande utifrån kötid 

förutsatt att den sökande uppfyller kraven på inkomst och ekonomisk skötsamhet (Järfällahus, 

2015). På företagets hemsida skriver man vidare följande: 

"För att vi ska kunna godkänna dig som hyresgäst måste du visa att du har en stadigvarande 

inkomst, minst 6 månader framåt i tiden räknat från inflyttningsdagen." 

"Din bruttoinkomst ska vara minst 3,5 årshyror. Vi gör en kreditkontroll och bedömer din 

inkomst i förhållande till hyran på den aktuella lägenheten och storlek på familjen." 

(Järfällahus, 2015). 

Man listar i samband med detta de vanligaste typerna av inkomst som accepteras och som inte 

accepteras. Det framgår i detta avseende att försörjningsstöd inte accepteras som inkomsttyp 

hos Järfällahus. 

Katharina Arvidsson bekräftar ovanstående kriterier i intervju.
6
 Hon menar att det är viktigt 

att hyran betalas in i tid och att man därför måste ställa krav på stadigvarande inkomst. 

Försörjningsstöd accepteras inte som inkomsttyp av just denna anledning eftersom denna 

behovsprövas kontinuerligt. Hon tillägger också att betalningsanmärkningar inte accepteras 

under några som helst omständigheter och att man ser mycket allvarligt på hyresskulder hos 

blivande hyresgäster. 

Företaget vill säkerställa att hyresgäster klarar av att betala hyran långsiktigt och att man 

därför gärna också ser att hyresgäster har en viss summa pengar kvar varje månad när hyran 

är betald. Denna summa bestäms bland annat utifrån lägenhetsstorlek och antal personer som 

bor i hushållet. Vilket referenssystem som används kunde inte bekräftas men hon uteslöt inte 

att det kunde vara Konsumentverkets mall för "skäliga levnadskostnader" som många andra 

bostadsföretag använder sig av.  

Även om man alltid gör en bedömning från fall till fall är man generellt sett mycket strikta 

vad gäller företagets regelverk kring uthyrningsverksamheten. Huvudprincipen är att det är 

kötiden som styr och att inga förturer ges. Katharina Arvidsson påpekar att många kunder ofta 

anser att Järfällahus ibland kan vara för strikta och fyrkantiga, men att man valt denna linje 

för att skapa tydlighet och vara så rättvisa som möjligt. Hon medger dock att man under vissa 

omständigheter kan se mellan fingrarna om det visar sig att marginalerna är små, förutsatt att 

borgensman finns. 

                                                 
6
 Katharina Arvidsson, Marknads- och informationschef, Järfällahus AB, Intervju 2015-05-18 
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Slutligen kan konstateras att det inte finns någon särskild uttalad övergripande målsättning 

med dessa krav. Det närmaste svaret som ligger till hands är i sådana fall att företaget strävar 

efter att hyra ut så stor del av beståndet som möjligt. Vad gäller hur kraven har utvecklats 

över tid ville Katharina Arvidsson inte kännas vid att dessa förändrats på senare år och att den 

nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag därmed inte har påverkat uthyrningskriterierna alls. 

Hon var inte tillräckligt insatt i lagen för att kunna svara på hur lagen kan ha påverkat 

verksamheten i dess helhet. 

3.2 Förvaltaren Fastigheter AB (Sundbyberg) 

Förvaltaren är Sundbybergs stad eget fastighetsbolag. Företaget förvaltar 8000 hyresrätter och 

är därmed en av de största hyresvärdarna i Stockholmsområdet. De flesta lägenheterna 

fördelas utifrån ett poängsystem som utgår från kötiden men det förekommer även att 

lägenheter med förmedlas med omedelbar inflyttning. Dessa förmedlas enligt 

lottningsprinciper. På hemsidan framgår också att det saknas möjligheter till förtur, då 

uthyrningen av lägenheter ska bli så rättvis som möjligt (Förvaltaren, 2015). Vad gäller 

ekonomiska krav framgår dessa relativt tydligt på företagets hemsida. Man skriver att: 

"För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att vi ser att du klarar av hyran på 

lägenheten du sökt och att du inte misskött tidigare boenden."  

"Du ska ha en fast och regelbunden inkomst som står i förhållande till hyran på lägenheten. 

Det är viktigt att din inkomst räcker både till hyran och familjens försörjning." (Förvaltaren, 

2015). 

Några närmare siffror framgår inte på hemsidan utan man hänvisar istället till 

Konsumentverkets "budgetkalkyl".
7
 Det finns däremot exemplifiering av vanliga typer av 

inkomster som accepteras såsom a-kassa, studiemedel, barnpension. Försörjningsstöd 

accepteras inte som inkomsttyp. Det framgår också att betalningsanmärkningar inte får 

förekomma under några som helst omständigheter (Förvaltaren, 2015). 

I en intervju med Karin Strömberg Ekström
8
 framgår att förtursärenden i första hand inte 

ligger på företagets bord utan hänvisas till kommunen som administrerar sociala kontrakt. Det 

är därför upp till kommunen att avgöra om sökande har särskild behov av en sådan typ av 

lägenhet. Det förklaras vidare att de ekonomiska kraven tillkommit genom styrelsebeslut. 

Tanken med dessa typer av krav är att eftersträva hyresgäster som på egen hand klarar av att 

betala sin hyra på sikt. Man vill undvika att enskilda individer försätter sig i situationer då han 

eller hon inte förmår att betala sin hyra. Karin Strömberg Ekström påpekar att hon inte varit 

aktiv i företaget särskilt länge utan talar av erfarenhet från tidigare arbetsgivare. 

Av erfarenhet vet företaget att det är väldigt många människor som söker bostad som inte har 

möjlighet att få en sådan av ekonomiska skäl. Försörjningsstöd accepteras alltså inte av den 

orsaken att det helt enkelt anses vara en för stor ekonomisk risk för företagen. Företaget 

frångår inte heller sin uthyrningspolicy generellt sett. Även om varje hyresgästs 

förutsättningar bedöms individuellt så är man angelägna om att se till att nya hyresgäster är 

kapabla till att betala hyran av egen kraft.  

Vad gäller den nya lagen om kommunala bostadsbolag och de affärsmässiga principerna är 

Förvaltarens tolkning att de ska vara affärsmässiga, men att de också har att ta hänsyn till 

ägardirektiv som aktualiseras av Sundbybergs kommun vart fjärde år. Bland dessa direktiv 

                                                 
7
 Konsumentverkets mall för skälig levnadsstandard 

8
 Karin Strömberg Ekström, Förvaltnings- och uthyrningschef, Förvaltaren Fastigheter AB, Intervju 2015-05-12 
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kan det finnas  anvisningar om att företaget bör ta viss social hänsyn. Det skulle kunna vara 

"att företaget ska renovera med hänsyn till kommuninvånarnas ekonomiska möjligheter". Det 

skulle också kunna vara "att förtäta bostadsområden eller bygga nytt till rimliga hyror". Karin 

Strömberg Ekström poängterar återigen att hon ej varit verksam i företaget mer än ett år men 

att så vitt hon vet så har företaget tillämpat samma kriterier under en längre tid och att 

företagets uthyrningskriterier därmed inte har påverkats till följd av den nya lagen. Detta 

påpekas att det antas även gälla för branschen generellt. 

3.3 Botkyrkabyggen AB (Botkyrka) 

Botkyrkabyggen är Botkyrka kommuns största bostadsbolag som äger och förvaltar 10 600 

bostäder. Utgångspunkten i företagets uthyrningsverksamhet är att alla människor har lika 

värde. Målen som uttrycks är att "alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade 

som individer på lika villkor [...]". Enligt företagets hemsida förmedlas bostäderna 

huvudsakligen utifrån kötid hos sökande. Dessa annonseras normalt sett i 3-8 dagar på 

företagets hemsida. Inga möjligheter till förtur ges. Sökande måste också uppdatera sin profil 

var sjätte månad för att behålla kötiden aktiv (Botkyrkabyggen, 2015). 

Vad gäller ekonomiska krav krävs en inkomst som står i proportion till lägenheternas 

hyresnivå. Den sammanlagda bruttoinkomsten ska uppgå till tre gånger årshyran. För 

särskilda bostäder avsedda för pensionärer och ungdomar accepteras 1-2 gånger årshyran om 

borgensman finns. Som inkomsttyp ges flera exempel på olika typer som accepteras såsom 

studiebidrag, barnbidrag, aktivitetsstöd, föräldrapenning etc. Försörjningsstöd accepteras inte 

som inkomsttyp hos Botkyrkabyggen. Betalningsanmärkningar kan få förekomma men det 

beror helt på omfattningen. Dessa prövas individuellt och då tittar man på hur många 

betalningsanmärkningar den sökande har, hur gamla dessa är och hur stora beloppen är. 

Betalningsanmärkningarna får dock inte vara relaterade till tidigare boende (Botkyrkabyggen, 

2015). 
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4. Analys 

I detta kapitel undersöks om det insamlade materialet i empirin stämmer överens med den 

teori som finns att tillgå. De argument som framförts kommer att lyftas fram och vägas 

samman. Kapitlet har delats upp i två delar som är tänkt att besvara de frågeställningar som 

kom till uttryck i inledande kapitel.  

4.1 Har den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag försvårat de 

ekonomiskt svaga gruppernas möjligheter till etablering på bostadsmarknaden? 

Detta avsnitt tar upp de ekonomiska krav som kan ligga till grund för eventuella 

etableringshinder för de ekonomiskt svaga grupperna, samt hur dessa har påverkats till följd 

av den nya lagen. 

4.1.1 Hur slår inkomstkraven mot olika grupper? 

Järfällahus understryker att det är viktigt att hyran betalas i tid och att man därför måste ställa 

krav på stadigvarande inkomst. Förvaltaren anger att det är viktigt att blivande hyresgäster 

klarar av att betala hyran och att inkomsten räcker till familjens försörjning. Att 

bostadsföretagen ställer krav på hyresgäster är inget märkvärdigt i sig. Det är naturligt att 

bostadsföretag vill försäkra sig om att hyresgäster verkligen är kapabla till att sköta sin 

ekonomiska situation på sikt. Som tidigare konstaterat förekommer en ekonomisk risk för 

bostadsföretagen som man vill minimera (Annadotter & Blomé, 2014, s. 17). Det är därmed 

uppenbart att det finns ett intresse i att säkerställa att hyresgäster har tillräcklig 

betalningsförmåga på sikt. Problematiken uppstår då kraven är så pass högt ställda att man 

sorterar bort hushåll som i praktiken skulle ha råd med bostaden. Boverkets exempel i 

Rågsved (som nämndes i sista avsnittet i teorin) visar att även "vanliga" människor med fast 

arbete och inkomst drabbas av den här typen av krav (Boverket, 2013 s. 36). 

4.1.2 Har det skett någon förändring kring bostadsföretagens krav? 

En generell bild i allmänna debatter är att kraven har ökat över tid, t ex. om man tittar på 

perioden efter upphörandet av de statliga subventionerna i början på 90-talet. Det kan delvis 

vara en konsekvens av det tidiga 90-talets affärsmässighet då bostadsföretagen tvingades 

sanera sina ekonomier till följd av ökade vakanser och hårdare konkurrens på 

bostadsmarknaden (SOU 2008:38, s. 331). Det kan också vara en konsekvens av 

bostadsbristens utveckling vad gäller tillgången till bostäder under motsvarande period. Det 

noterades att bostadsföretagen tenderar att öka de ekonomiska kraven på hyresgästerna när 

bostadsmarknadsläget är ansträngt (Boverket, 2013, s. 23). 

Även om kraven på hyresgästerna verkar ha blivit hårdare i allmänna debatter är det desto mer 

tveksamt om den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag bidragit till en direkt 

påverkan på bostadsföretagens krav. Baserat på de undersökningar som genomfördes av 

SABO, före lagens antagande år 2007, och Hem & Hyra, som genomfördes efter lagens 

antagande år 2012, fanns det stora likheter. Bland annat visar det sig att 90 respektive 77 

procent kräver en viss lägsta inkomst. Det visar sig också att 25 respektive 30 procent normalt 

sett inte accepterar försörjningsstöd. Att det förekommer likheter kan ge en viss indikation på 

att lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag inte har påverkat bostadsföretagens 

krav på hyresgästerna.  

Ingen av de intervjuade bostadsföretagen vill heller kännas vid att kraven ska ha påverkats till 

följd av den nya lagen. Det uttrycktes också specifikt att det gäller hela branschen generellt. 
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Att bostadsföretagen uttrycker sig på detta vis stärker föreställningen om att den 

affärsmässiga inriktningen bland  de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen tillämpats 

sedan flera år tillbaka (Engman, 2011). Därmed har lagen enbart förtydligat en situation som 

rådde redan före lagens antagande och de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen har 

därför inte påverkats av den nya lagen i större utsträckning.  

Något som också motsäger uppfattningen om att bostadsföretagens inkomstkrav alltjämt ökar 

är det beslut som togs av Stockholms kommunala bostadsföretag och Haningebostäder 2014 

som innebär att inkomstkraven sänkts eller slopats helt. Den information som finns att tillgå 

kring de bakomliggande faktorerna till dessa beslut är knapphändig  och det skulle behövas 

mer inblick i ämnet för att kunna dra en slutsats om det verkligen rör sig om ett trendbrott 

eller inte. Det är dock tydligt att olika kommuner tar olika ansvar för de ekonomiskt utsatta 

grupperna. Att kraven på hyresgästerna sänks innebär att bostadsföretagen ändå tar ett visst 

ansvar i frågan och att de affärsmässiga principerna inte nödvändigtvis behöver innebära att 

de ekonomiskt utsatta grupperna stängs ute från bostadsmarknaden för all framtid. 

4.2 Hur påverkas bostadsföretagens sociala verksamhet till följd av de affärsmässiga 

principerna? 

Att förena affärsmässigheten med det allmännyttiga syftet har visat sig inte vara alldeles 

oproblematiskt. I detta avsnitt diskuteras de affärsmässiga allmännyttiga bostadsföretagens 

ansvarsroll i och med den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag.  

4.2.1 Ansvaret för de utsatta grupperna läggs på kommun 

I rapporten "Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar" (Lind & Lundström, 2011, s. 6) 

diskuteras bostadsföretagens ansvarsroll och det konstateras att bostadsföretag som saknar 

ekonomiska privilegier inte kan förväntas ta ett större socialt ansvar. Det är viktigt att i detta 

sammanhang poängtera att det sedan tidigare är kommunerna som enligt gällande lagstiftning 

har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen i den egna kommunen.
9
 Den nya lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsföretag förtydligar emellertid kommunens 

bostadsförsörjningsansvar. Det sociala ansvaret för kommunens invånare kan, med Lind & 

Lundströms förhållningssätt, aldrig övergå från kommunen till bostadsföretaget. Kommunen 

kan aldrig komma att kräva att det egna bostadsföretaget vidtar åtgärder som inte är 

lönsamma på sikt. 

Att allmännyttiga bostadsföretag tillämpar affärsmässiga principer behöver dock inte innebära 

att de slipper ta hänsyn till sociala aspekter helt och hållet. Propositionen till den nya lagen 

underströk att det allmännyttiga syftet var överordnat alla andra aspekter och att 

bostadsföretagen syfte, utan ett allmännyttigt sådant, reduceras till att ha enbart 

vinstmaximering som mål (Näringsdepartementet, 2010, s. 40). Det saknas motiv för en 

kommun att driva en sådan verksamhet.  

4.2.2 Går det att förena affärsmässighet med socialt ansvar? 

Vad som anses vara ett rimligt socialt ansvar, att förvänta sig av ett affärsmässigt 

bostadsföretag, kan vara svårt att diskutera i generella termer men det går inte riktigt att påstå 

att de affärsmässiga principerna per automatik kommer innebära att ett bostadsföretag aldrig 

kommer att vidta en social eller samhällsekonomisk åtgärd som inte anses vara det egna 

företaget till direkt nytta på sikt. Även om bostadsföretagen alltid ser till det egna företagets 

                                                 
9
 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
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bästa behöver en social åtgärd inte alltid betyda att det står i direkt konflikt med det 

förhållningssätt som går ut på att agera som ett affärsmässigt företag med vinstmaximering 

som grundläggande princip. 

Karin Strömberg Ekström påpekade i intervju att Förvaltaren ska agera som ett affärsmässigt 

företag men har att ta hänsyn till de ägardirektiv som formuleras av Sundbyberg kommun. 

Bland dessa kunde finnas anvisningar om att verksamheten bör präglas av en viss grad av 

social hänsyn. Ett socialt ansvar kunde då anses vara att tillgodose att nybyggen och underhåll 

kommer till nytta för alla invånare och förvalta bostäder som vem som helst kan efterfråga. 

Förvaltaren värnar därmed om allmännyttans grundläggande tanke om "Goda bostäder för 

alla" (Boverket, 2008, s. 13). Den typen av resonemang har visat sig vara mycket vanligt 

bland bostadsföretag runt om i landet. I Boverkets rapport "Nyttan med Allmännyttan" från 

2008 framgår att man numera lägger särskild vikt på att se till att det finns bostäder som vem 

som helst kan efterfråga (Boverket, 2008, s. 54). Därmed ser man samtidigt till om att 

överordna det allmännyttiga syftet som nämndes i propositionen och aktivt arbeta för att detta 

ska komma till uttryck i verksamheten. 

Gemensamt för de tre bostadsbolag som undersöktes närmare i denna studie var att inga 

möjligheter gavs till förtur för bostadssökande med särskilda behov. Huvudorsaken som anges 

är att förmedlingen av bostäder ska bli så rättvis som möjligt. På Järfällahus i Järfälla anger 

Katharina Arvidsson att man generellt sett är mycket strikta med att följa företagets 

uthyrningspolicy och Förvaltaren i Sundbybergs kommun menar att det i första hand inte är 

bostadsföretagets uppgift att hantera den här typen av ärenden. Bostadssökande med särskilda 

behov hänvisas därmed till kommunen för vidare stöd.  

Samtidigt anger Förvaltaren att man har ett särskilt avtal med kommunen där ett visst antal 

lägenheter ställs till förfogande för den här typen av särskilda behov. Så länge som ett visst 

antal sociala lägenheter ställs till förfogande kan det allmännyttiga syftet anses vara uppfyllt 

och det kan i sådana fall vara svårt att ifrågasätta bostadsföretagens agerande i en sådan 

situation. Att bostadsföretagen erbjuder sociala kontrakt visar att bostadsföretaget tar ett visst 

socialt ansvar i frågan (SABO, 2015) och att ytterligare krav således kan vara omotiverade att 

ställa. 

Ytterligare ett exempel på hur affärsmässighet kan förenas med ett socialt ansvar är då 

bostadsföretagen, inom ramen för diskrimineringslagen, strävar efter att styra 

sammansättningen av hyresgäster för att åstadkomma attraktiva, trygga och trivsamma 

boendemiljöer (Annadotter & Blomé, 2014, s. 17). Att samtliga tre bostadsföretag som 

undersöktes i denna studie överhuvudtaget tillämpar inkomstkrav ger en viss indikation om att 

bostadsföretagen strävar efter att uppnå en viss socioekonomisk sammansättning i beståndet. 

De högre kraven på inkomst gynnar äldre och sammanboende par (Boverket, 2013, s. 33). 

Åtgärder som resulterar i trygga och trivsamma bostadsområden stärker företagets varumärke 

på sikt och genererar nöjdare kunder som tenderar att stanna kvar hos företaget i en större 

utsträckning (Annadotter & Blomé, 2014, s. 18). 
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5. Diskussion 

Som nämndes i metodavsnittet kan det i vissa avseenden vara aktuellt att tolka 

bostadsföretagens krav med en nypa salt. Det saknas ett enhetligt system över hur 

bostadsföretagen fördelar sina bostäder och i kombination med att många bostadsföretag 

tillämpar individuella prövningar är det därför sannolikt att det förekommer många avvikelser 

och undantag. Det innebär att varje bostadsföretag sätter upp sina egna spelregler för hur 

verksamheten ska bedrivas. Kvantitativa undersökningar med snäva intervjufrågor kan i 

sådana fall vara svåra att fånga in alla aspekter. Ett tydligt exempel på detta kommer till 

uttryck i Hem & Hyras undersökning från 2012 där det visade sig att andelen bostadsföretag 

som inte accepterar försörjningsstöd steg från 30 till 58 procent om bostadssökande saknade 

borgensman. Även om de flesta bostadsföretag formar sina egna spelregler verkar de 

åtminstone de bostadsföretag som intervjuades i denna studie till synes vara relativt restriktiva 

med att frångå sina principer vad gäller kraven på hyresgästerna. Det motiverades av 

rättviseskäl. 

Det har i denna studie inte uppdagats några tecken för att kraven på hyresgästerna ska ha ökat 

till följd av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Den allmänna 

uppfattningen är att bostadsföretagens krav kan ha ökat generellt men det finns troligtvis ett 

starkare samband med det allmänna utbudet av bostäder. Om det är så att bristen på bostäder 

har ökat sedan lagen trädde i kraft 2011 kan det betyda att den nya lagen om allmännytta 

kommunala bostadsföretag indirekt har betydelse för de utsatta grupperna eftersom att 

affärsmässiga bostadsföretag tenderar att öka kraven på hyresgästerna då 

bostadsmarknadsläget är ansträngt. Omvänt innebär det också att kraven tenderar att minska 

något då vakansgraden är hög, då bostadsföretagen av naturliga skäl vill maximera sin vinst 

och hyra ut så stor del av beståndet som möjligt. Det krävs dock mer kunskap i ämnet för att 

kunna dra utförligare slutsatser vad gäller inkomstkravens utveckling med avseende på 

bostadsutbudet. 

I och med den nya lagen kan bostadsföretagen komma att ställas inför en del etiska och 

moraliska utmaningar. Flertalet situationer lär uppstå då bostadsföretagens "affärsmässighet" 

ställs i direkt kontrast mot sociala värden. Frågan om vilka krav en fastighetsägare egentligen 

har rätt att ställa för att ge en person ett förstahandskontrakt är inte helt obefogad i detta 

sammanhang. Anses det vara "affärsmässigt" att kräva en årsinkomst på flera gånger 

årshyran, enbart för att minimera de ekonomiska riskerna? Eller anses det vara 

"affärsmässigt" att hyra ut bostäder till hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd om det 

samtidigt finns andra sökande med fast anställning? Det kanske är en tidsfråga innan den här 

typen av, inte helt okontroversiella, frågor dyker upp i allmänna debatter. 

Sett till bostaden ur ett rättviseperspektiv anses de ökade kraven på hyresgästerna vara mycket 

problematiska och motsätter sig egentligen de grundläggande principerna om 

bruksvärdessystemets ursprungliga syfte. Det finns ingen vits med att tillämpa ett ineffektivt 

hyressystem, med hyror långt under marknadspris, om de sociala vinsterna ändå inte 

tillgodoses. Om kraven är höga i kombination med att konkurrensen är hård leder detta till att 

de ekonomiskt utsatta grupperna  istället mer eller mindre blir förpassade till kommuner med 

svag arbetsmarknad och låg ekonomisk tillväxt. Det bidrar därmed till ökad 

inkomstsegregation då hushållen som inte lever upp till bostadsföretagens krav koncentreras 

till de mindre attraktiva bostadsområdena. Det är i detta sammanhang viktigt att fråga sig om 

bostadsföretagens gällande regler och krav verkligen bidrar till ett tryggare och trivsammare 

samhälle eller om de inte gör det. Om det allmännyttiga syftet verkligen är överordnat alla 

andra aspekter bör de kommunala bostadsföretagen ta ett större ansvar i denna fråga.  
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