
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU OCH DEN SVENSKA ALLMÄNNYTTAN: EUROPEISK 
INTEGRATION OCH DESS KONSEKVENSER FÖR 
HYRESFÖRHANDLINGARNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Författare: Johannes Forssman 

 

Kandidatuppsats 
Höstterminen 2017 
Statsvetenskapliga institutionen 
Handledare: Moa Mårtinsson 
Uppsala universitet Ord:12389 

1 



 
  

1. Introduktion 3 
1.1 Syfte 5 
1.2 Frågeställning 6 

2. Tidigare forskning 7 
2.1 Europeisering av den svenska hyresmarknaden 8 
2.1 Teorier om europeisk integration: Neofunktionalism och spillover 8 

3. Analysram/Hypotes 12 

4. Undersökningens upplägg 13 
4.1 Val av fall 13 
4.2 Metod 14 

4.2.1 Processpårning 14 
4.2.1.1  Avgränsning och material 16 
4.2.1.2 Validitet och reliabilitet 16 

4.3.1 Enkätundersökningen om effekterna av lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 17 

4.3.1.1 Urval 19 
4.3.1.2 Validitet och reliabilitet 20 

5. Resultat 22 
5.1 Vägen fram till lag 2010:879 22 
5.2  Effekterna av lag 2010:879 29 

6. Analys 36 

7. Slutsats 38 

8. Referenser 41 

Bilaga 46 

 

 

  

2 



1. Introduktion  

Sverige är en del av Europeiska unionen sedan 1995. Unionen påverkar Sverige i mycket hög 

utsträckning. Flertalet politiska beslut som tas runt om i landet påverkas av EU-lagstiftning. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att för kommunerna påverkas omkring 60% 

av punkterna på dagordningen av EU och 50% för landstingen (SKL 2017). Detta kan gälla 

sådant som gemensamma mål för sysselsättning, luft och vattenkvalité eller hur SKL köper in 

tjänster (SKL 2016). EU har sina tydliga befogenheter, men dess lagstiftning påverkar en stor 

del av landstingen och kommunernas dagordning. Detta sker inte alltid med direkt lagstiftning 

utan genom att det finns vissa faktorer kommunerna och landstingen måste förhålla sig till. EU 

har självständig befogenhet över vissa politikområden samtidigt som medlemsstaterna har 

självständig befogenhet över andra. Det finns även områden som det finns delad befogenhet 

över. Är det så att en medlemsstat kan bestämma helt över sin politiska domän? Så är det inte 

riktigt. Strider svensk lag mot EU-lagstiftningen behöver denna lag anpassas, men alla lagar 

och regler som EU inför ska handla om frågor som EU har rätt att besluta om, det vill säga inte 

gällande de områden medlemsstaterna har befogenhet över som nationella skatter och 

bostadspolitik (Sveriges Riksdag 2017;EU-parlamentet 2017)  

 

Det finns dock indikationer på att EU påverkar de nationella befogenhetsområdena. 

Neofunktionalistisk teori anser att europeiskt beslutsfattande och inflytande är avsevärt mycket 

mer genomgripande än vad man genom EU fastställt (Rosamond 2000, 54-55). Genom 

ambitionen att koppla samman europeiska ekonomier förflyttar man även medvetet eller 

omedvetet delar av den nationella politiken som frågor för den Europeiska unionen 

(Rosamond, 85-87). Eftersom EU är uppbyggt kring en ekonomisk gemensam inre marknad 

skapar dessa regler och bestämmelser en spillover effekt på andra beslutsområden, det vill säga 

att lagar och regleringar på den fria marknaden påverkar andra politikområden (Stone Sweet & 

Sandholtz 1998, 15).  

 

Sveriges hyresbostadsmarknad är relativt unik jämfört med våra europeiska grannländer 

(Boverket 2014, 21-24). Sverige har inte likt många andra medlemsstater inom unionen “social 

housing” (Boverket 2014, 21-24). Social housing är sådana bostäder som riktar sig till 

ekonomiskt utsatta grupper och Sverige har strukturerat en hyresbostadsmarknad som riktar sig 
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till en större grupp av samhället (Elsinga & Lind 2013, 963). Sveriges hyresbostadsmarknad 

fram till 1/1-2011 var uppbyggd kring en allmännytta med självkostnadsprincipen och ett 

uttalat icke vinstdrivande syfte (Elsinga & Lind, 960). Allmännyttan skulle tidigare drivas 

under sådana förutsättningar att man inte skulle eftersträva högre vinst än utgifterna och genom 

det då garantera höjda hyror endast för att öka intäkterna om de inte motsvarade utgifterna 

(Hedman, Bilaga 11 i SOU 2008:38). Samtidigt som lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (2010:879) klubbades igenom 1/1-2011 ändrades även hyreslagstiftningen 

som en följd av detta och förändrade allmännyttans hyresnormerande roll (Boverket 2015, 

8-9). Den tidigare hyresnormeringen byggde på att om Hyresgästföreningen och hyresvärden 

var oeniga om en hyra, ska den hyrans bruksvärde jämföras med en lägenhet med likvärdigt 

bruksvärde och dess hyra, de hyror man jämförde med var tidigare endast allmännyttiga 

hyresrätters hyror (Boverket 2017). Den svenska hyresbostadsmarknaden är inte bara unik i 

dess tidigare form med allmännyttans hyresnormerande roll utan även unik i dess förhandling 

om hyror. För att bestämma en hyresrätts hyra förhandlas dessa i Sverige kollektivistiskt 

genom att hyresgäster i det flesta fall representeras av den gemensamma organisation 

Hyresgästföreningen. De privata aktörerna är organiserade i en gemensam förhandlingspart 

som heter Fastighetsägarna och de kommunala bolagen är representerade för sig. Hyrorna i 

Sverige förhandlas sedan kollektivistiskt, varje hyresgäst förhandlar inte enskilt mot sin 

respektive hyresvärd, utan parterna på marknaden är organiserade i de nämnda 

sammanslagningarna som sedan försöker sluta överskridande överenskommelser gällande 

hyror, detta skiljer sig från hur resterande Europa når hyresöverenskommelser 

(Hyresgästföreningen 2013, 1, 5-8).  

 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag fastställer att allmännyttiga 

bostadsbolag skall drivas med affärsmässiga principer (2010:879). Dessa principer utgår från 

ett långsiktigt åtagande på bostadsmarknaden med långsiktiga investeringar för att gynna bästa 

möjliga resultat och kommunen skall ställa samma krav på bostadsbolagen som andra aktörer 

på marknaden (Prop. 2009/10:185,  45). Dessa förändringar på bostadsmarknaden kan sägas få 

sin start 2002 och 2005 med European Property Federations anmälan till EU-kommissionen 

om snedvriden konkurrens på den svenska hyresbostadsmarknaden, det svenska 

fastighetsägarna är medlemmar i denna transnationella organisation (Pagrotsky 2010, 1). 

Processen fram till lagen om  allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har kartlagts i 
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tidigare studier (se Pagrotsky). Dock har detta inte skett med fokus på europeisk integration. 

Konsekvenserna av lagen på hyresförhandlingarna har inte heller studerats. Detta är vad 

uppsatsen strävar efter att bidra med, hur och varför EU har direkt eller indirekt påverkat 

politikområden som är sedda som nationell befogenhet samt de praktiska konsekvenser det kan 

få. För att undersöka detta fokuserar studien på den svenska hyresbostadsmarknaden, i relation 

till den svenska anpassningen till EG-rätten och de följder detta har fått på 

hyresförhandlingarna.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda om och hur EU-medlemskapet påverkar medlemsstaternas 

nationella befogenheter och vilka konsekvenser det kan tänkas få. De nationella 

befogenhetsområden är de politikområden EU inte har självbestämmande över utan endast 

fungerar som en stödjande och samordnande roll (EU 2017). Ett av dessa nationella 

befogenhetsområden är bostadspolitiken (EU 2017). För att utreda detta har Sverige valts som 

fall och bostadspolitiken som befogenhetsområde. Genom EU fördragen, via 

subsidiaritetsprincipen, har bostadspolitiken fastställts som ett nationellt befogenhetsområde 

(Europaparlamentet 2017). Därav är fall av spillover-effekt intressant på hyresbostadspolitiken, 

då den är av nationell befogenhet men ändå genomgått förändringar på grund av EU. Dessa 

förändringar på lagstiftningen påverkar i sin tur ramverket för hyresförhandlingarna vilket gör 

att uppsatsen även anser att eventuella konsekvenser på de svenska hyresförhandlingarna är 

viktiga att studera. För att studera hur EU har påverkat svensk hyresbostadsmarknad kommer 

fokus ligga vid att studera uppkomsten och konsekvenserna av lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) vilket fastställer förändrade riktlinjer för hur 

allmännyttan ska drivas. Denna lag kom till i kölvattnet av en anmälan till EU-kommissionen 

om att lagstiftning på den svenska hyresbostadsmarknaden möjliggjorde konkurrensfördelar 

för kommunalt ägda bostadsbolag (CP 115/02 ). Genom att studera uppkomsten av denna lag 

ges förståelse för hur EU påverkar nationella kompetensområden och under vilka 

förutsättningar. Denna uppsats eftersträvar att förklara förändringen på svensk 

hyresbostadslagstiftning trots det att den nationella regeringen hävdade sin egen rätt (Pagrotsky 

2010, 21). Detta görs genom en processpårning och en hypotes byggd på ett 
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neofunktionalistiskt integrationsperspektiv.  

 

Lag (2010:879) har förändrat ramverket för hyresbostadsmarknaden och därmed är det även av 

intresse att studera de konsekvenser lagen har fått på hyresförhandlingarna. Då Sverige har en 

unik uppbyggnad av sin hyresbostadsmarknad är det intressant att utreda eventuella 

konsekvenser på hyresförhandlingarna efter denna lagändring. Genom att studera eventuella 

konsekvenser av lagändringen ämnar uppsatsen att undersöka om det unika svenska 

hyressättningssystemet till viss del har förändrats på grund av anpassningen till EU 

lagstiftning. Processen till lagändringen startades av en av parterna i hyresförhandlingarna 

vilket även tydligare skapar en koppling mellan lagen och hyresförhandlingarna. Eventuella 

konsekvenser på Hyresförhandlingarna och hur dessa har påverkats av lag (2010:879) 

undersöks genom att disponera enkäter till hyresförhandlare inom Stockholms kommun, 

urvalet består av de tre största allmännyttiga hyresvärdarna Stockholms Hem, Svenska 

bostäder och Familjebostäder samt den största privata hyresvärden HSB och deras 

förhandlingspart Hyresgästföreningen.  

1.2 Frågeställning 

 

Hur kan tillkomsten av lag (2010:879) om kommunala bostadsaktiebolag förstås ur ett 

europeiskt integrationsperspektiv, och vilka är dess huvudsakliga effekter på maktrelationer 

och utfall i de svenska hyresförhandlingarna? 

 

Denna tvådelade frågeställning anses bidra till att förklara hur EU intervention i lagstiftning 

påverkar både det rent rättsliga men även det rent praktiska. Genom att både den svenska 

lagstiftningen och hyresförhandlings systemet existerar i en symbios anses förändring i 

lagstiftningen då även generera en eventuell förändring på hyresförhandlingen. Därav utreds 

inte endast tillkomsten av lag (2010:879) utan även dess konsekvenser på 

hyresförhandlingarna.  
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning och teorier gällande europeisk integration inom 

staters inhemska befogenhetsområden.  

 

Sedan inträdet i Europeiska unionen har den nationella lagstiftningen blivit sekundär till den av 

EU. Detta är påtagligt även vid områden av nationell befogenhet.  

 

Det uppmärksammade Laval-målet 2007 i Sverige är ett sådant exempel, när den svenska 

arbetsmarknaden blev till viss del sekundär till EU:s regler om fri rörlighet för arbetskraft 

(Thörnqvist & Woolfson 2011, 9-11). Arbetskraft får röra sig fritt i EU och genom att Sverige 

inte hade lagstiftade lägstalöner vilket då inte konvergerande med annan lagstiftning i Europa, 

kunde det lettiska bolaget Laval frångå kollektivavtal och sätta lägre löner på sitt bygge 

(Thörnqvist & Woolfson, 11-14). Sverige fick inte kräva högre löner än vad Laval hade i 

Lettland (Thörnqvist & Woolfson, 14). Genom att EU:s regler om fri rörlighet gör den svenska 

arbetsmarknadsnormen sekundär har det uppstått ett politikområde som tidigare varav nationell 

befogenhet till något som nu påverkas av EU:lagar. Även om Sverige fortfarande har sin 

arbetsmodell till stora delar intakt finns det element av arbetsmarknaden som nu är utanför dess 

nationella kontroll (Thörnqvist & Woolfson,19-20). Det fanns ett stort motstånd mot målet från 

fackförbundens sida och visst medhåll från den dåvarande Alliansregeringen, medan Svenskt 

Näringsliv var förespråkare (Thörnqvist & Woolfson,15-16).  

 

Korthals Altes har studerat statligt stöd inom bostadsmarknaden och menar att detta stöd inom 

nationalstaterna medför intervention av EU (Korthals Altes 2015, 343-345). Genom att detta 

stöd motverkar EU regler om konkurrens på marknaden och därmed tvingar stater att förändra 

sin lagstiftning uppstår intervention (Korthals Altes, 343-345). Det fall som studeras är ett 

urbant projekt i Nederländerna, där staten eftersträvade att ge statligt stöd till ett bostadsprojekt 

(Korthals Altes, 345-346). Tidigare hade Nederländerna en bostadsmarknad likt den svenska 

med “allmännyttiga bostäder” riktade till populationen (Elsinga & Lind 2013, 967-971). 

Genom att detta uppdagades för kommissionen genom en nationell intresseorganisation och 

den dåvarande Nederländska regeringen var positiva till konvergerande lagstiftning 

förändrades hyresbostadsmarknaden till att istället rikta boende mot “social housing” vilket är 
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förenligt med konkurrensrätten (Elsinga & Lind, 667-668). Genom att Nederländerna hade 

förändrat sin hyresbostadsmarknad var regeringen tvungen att kontakta EU-kommissionen om 

att få tillåtelse att ge statligt stöd (Korthals Altes, 345-348). Korthals Altes menar att detta 

leder till konvergens då EU och medlemsstater blir mer sammanknutna och kan ges tillåtelse 

att ge statligt stöd när det inte riskerar att förändra konkurrensen och fördelarna övervinner 

nackdelarna (Korthals Altes, 346-449). Nederländerna har fått en konvergerande lagstiftning 

med EU på grund av att deras nationella regering och dess nationella organisationer stödde 

detta (Elsinga & Lind, 667-669). Genom att Nederländerna har anpassat sin nationella 

lagstiftning till EU och då konvergerat sin hyresbostadsmarknad har en “spillover” effekt från 

EU domän och befogenhet skett på den nationella befogenheten vilket lett till högre grad av 

integration.  

 

2.1 Europeisering av den svenska hyresmarknaden 

Tidigare studier av uppkomsten och effekter av lag (2010:879) har dels likt denna studie varit 

del av ett examens arbete på varierande nivå, se (Pagrotsky 2010; Elisson 2015; Blomdahl & 

Pettersson 2016; Abedini 2012) samt viss forskning kring detta främst genom (Elsinga & Lind 

2013; Lind & Lundström 2011). Den forskning som bedrivits har främst fokuserat på vad 

affärsmässiga principer innebär och hur bolagen skall agera (Lind & Lundström 2011). De 

varierande uppsatserna har fokuserat på att studera dels uppkomsten av lagen och vad den 

innebär, samt hur ägarna förhåller sig till lagen (Pagrotsky; Elisson; Abedini; Blomdahl & 

Pettersson). Det har inte utreds eventuella konsekvenser på hyresförhandlingarna, vilket denna 

studie ämnar att belysa. Det har inte heller utreds hur processen fram till lag (2010:879) kan 

ses ur ett europeiskt integrationsperspektiv. Det är denna lucka uppsatsen ämnar att fylla. 

Eftersom lagen får sin start genom en anmälan till EU-kommissionen är europeisk integrations 

teori något som bör användas i förståelse kring hur processen yttrar sig.  

 

2.1 Teorier om europeisk integration: Neofunktionalism och spillover 

För att förstå hur EU-lagstiftning påverkar medlemsstaternas nationella kompetensområden 

kommer neofunktionalism användas som teori och hypotesen om spillover kommer att testas 
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på fallet och den svenska hyresbostadsmarknaden. Denna europeiska integrationsteori har 

under senare år getts allt mindre utrymme i forskningen på grund av dess vilja att förklara all 

form av internationell integration utifrån en generell teori (Godowska, 2012, 147-149). EU:s 

komplexa natur möjliggör inte en teori som total förklaringsmodell (Godowska, 146-147). 

Teorins svaghet må ligga i att den försökt att göra integration förståelig genom en övergripande 

teori. Detta gör dock inte att den borde förkastas, utan snarare upplivas i ett försök att förklara 

fall som kan vara mer eller mindre generella. Nedan kommer kort beskrivning av 

Neofunktionalismens uppkomst och dess förklaringsmodell. 

 

Neofunktionalismen är enligt Ben Rosamond förknippad med de tidiga studierna av europeisk 

integration (Rosamond 2000, 50-53). Under efterkrigstiden och uppbyggnaden av den 

Europeiska kol- och stålunionen gavs neofunktionalismen stort utrymme som 

förklaringsmodell (Rosamond, 51-53). Neofunktionalismen är intresserad av att återinsätta 

politiska aktörer som spelpjäser och inte endast stater (Rosamond, 55). Teoretikerna inom 

denna akademiska disciplin såg europeisk integration som aktörernas diverse roller i en 

integrationsprocess och inte som en utkomst av samarbete (Rosamond, 55). Integration är 

således inte något resultat utan det är en process. Under 1960-talet utvecklades ett mer 

pluralistisk antagande, att samhällen är pluralistiska med flera olika intressen och bör därför 

betraktas som sådana, därav kan inte endast en stats intressen studeras (Rosamond, 55). 

 

E.B Haas, en av de tidiga förespråkare av det neofunktionalistiska perspektivet, ser integration 

som en process driven av egenintresset istället för drivet av en idé om den allmäna 

samhällsnyttan (Haas, 1964, 34-35). De tidiga neofunktionalisterna såg intresseaktörer som de 

största drivkrafterna till integration, men genom fenomen som Charles De Gaulles 

förhindrande av Storbritanniens inträde i gemenskapen blev staternas roller allt mer tydliga, 

därav fick neofunktionalismen allt mindre utrymme som teori. På grund av att den europeiska 

integrationen stagnerade fram till Single European Act 1989 tappade neofunktionalismen sin 

förklaringskraft, stater hade haft ett större inflytande än vad teoretikerna först trott (Godowska, 

146). De empiriska bevisen för teorin hade uteblivit och en “grand theory” över europeisk 

integration visade sig vara otillräcklig i sin förklaring över integrationen (Godowska, 146, 

148-149). Neofunktionalismen har fått mycket kritik, den har ansetts ta sig vatten över huvudet 
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i sitt försök att förklara stora internationella macroprocesser men då samtidigt bortse från de 

vitala microprocesserna (Godowska,149-151). Att neofunktionalismen ser integration som en 

process och har tidigare sett medlemsstater som passiva aktörer har medfört kritik då 

integration snarare är en process som går framåt olika mycket vid olika tidpunkter. 

Medlemsstater har en större roll än vad teorin först ansåg, integration följer både 

sammanhängande och osammanhängande mönster vilket gör att neofunktionalismens idé om 

en självgående integration varit kraftigt ifrågasatt (Godowska, 150-151).  

 

Europeisk integration har fördjupats mer i vissa policyområden än andra. Stone Sweet och 

Sandholtz anser att detta fenomen är beroende på diverse staters anpassning till transnationella 

eller nationella intressesfärer. Stater har, enligt Sweet och Sandholtz, en given vilja men denna 

är tvungen att anpassas och de ser förhandlingar mellan stater som en biprodukt till vad 

transnationella aktörer eftersträvar, att stater är reaktiva istället för drivande. De avskriver inte 

stater som aktörer helt och hållet utan ser snarare att de är aktörer som förhåller sig till 

“internationell reglering”. Stater kan därmed motverka integration eller föra den i önskad 

riktning men de driver den inte (Stone Sweet & Sandholtz 1998,12-13).  

 

Stone Sweet och Sandholtz har i sitt försök att återuppliva neofunktionalismen utgått från 

teorins ursprungliga form och strävat efter att utveckla den vidare. De ser europeisk integration 

som en process vilket ger varierande utfall i varierande situationer (Stone Sweet & Sandholtz, 

4). Enligt författarna gynnar internationellt styre (i) de företag, intressegrupper och individer 

som rör sig mellan gränserna (ii) de som gynnas av internationellt ramverk och inte av det 

nationella i specifika policyfrågor (Stone Sweet & Sandholtz, 4-5). De ser europeisk 

integration som en effekt där nationella/internationella aktörer genererar tryck på EU och dess 

institutioner för att ersätta nationell lag mot internationell. Detta leder då enligt dem till att EU 

generellt inte har något annat val än att i breda termer försöka uppfylla fördragen, öka 

integrationen och nå kollektiva mål genom mer integration (Stone Sweet & Sandholtz, 4-5). 

Stone Sweet och Sandholtz anser att genom detta blir det allt svårare för nationella regeringar 

att behålla en ursprunglig position och att kostnaden blir för hög om inte anpassning sker 

(Stone Sweet & Sandholtz, 4). När sedan ett område blivit integrerat, genom direkt eller 

indirekt lagstiftning är det inte ovanligt att detta sedan “spiller över” till andra policyområden 
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och därmed fördjupar integrationen (Stone Sweet & Sandholtz, 5). 

 

Genom att EU har kompetens över interna marknaden med sin fria rörlighet och sina tullfria 

gränser skapas en “spill-over” på andra områden där nationella stater har diverse regler och 

eventuella hinder (Stone Sweet & Sandholtz,15). Dessa varierande nationella hinder och regler 

som existerar i till exempel områden som hälsa och eller teknisk kompatibilitet uppdagas av de 

som hindras av dessa (Stone Sweet & Sandholtz, 15-16). Genom att sedan upplysa EU:s 

institutioner om detta kan eventuell förändring på det nationella befogenheterna ske och 

därmed har en spillover effekt skett (Stone Sweet & Sandholtz, 15). 

 

Spillover är ett koncept inom neofunktionalismen som bygger på att integration sker i ett 

område som till exempel EU:s inre marknad med fri rörlighet och sedan medvetet eller 

omedvetet får konsekvenser på ett annat (Rosamond, 63-66). Spillover var under 

neofunktionalismens tidiga skede något man såg som ett linjärt integrationsmönster 

(Rosamond, sid 65f). Fenomenet ses som en viktig faktor, man förväntar sig att politikområden 

i medlemsstaterna inte skall vara divergerande utan att integrationsprocessen ständigt för in 

nya befogenheter till EU. Genom detta suddas nationsgränserna ut och då uppnås 

lagstiftningskonvergens (Mette Kjær, 2004, 101). 
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3. Analysram/Hypotes  

Enligt neofunktionalismen är europeisk integration något som sker likt en process där bollen 

satts i rullning och sedan inte stannar (Rosamond, 65-66). Detta är enligt mig något 

missvisande, jag tror att för att uppnå europeisk integration och lagstiftningskonvergens med 

EU behövs det att nationella intresset för integrationen är större än det för nationell 

lagstiftning.  

 

Min hypotes är därmed att europeisk integration och spillover inom politikområden där 

medlemsstaterna har beslutanderätt, ger hög grad av konvergens vid stort nationellt stöd och 

mindre konvergens vid lågt stöd. Det vill säga, det räcker inte med att EU har fått upp frågan 

på sin dagordning och därmed satt igång processen. Min hypotes bygger på det 

neofunktionalistiska antagandet att nationella aktörer som ej fått genomslag för en viss fråga 

nationellt använder sig av EU och transnationell lagstiftning för att eftersträva en spillover på 

nationell lagstiftning (Stone Sweet & Sandholtz, 4-5).  EU-kommission kontaktar sedan 

medlemsstatens regering som beroende på sin åsikt väljer att ta detta i betänkande eller hävda 

sin egen rätt. Oavsett ställningstagande prövar troligen regeringen/domstolarna sin egen 

lagstiftning mot EU-rätten.  

 

Under processen när lagstiftningen prövas nationellt är min hypotes att aktörer kommer 

försöka påverka lagstiftningsförfarandet och därmed graden av spillover. Konvergens till 

EU-lagstiftning baseras på hur mycket nationellt stöd det finns för förändring av den nationella 

lagstiftningen. Hypotesen kommer testas på det svenska fallet gällande förändringen på 

hyresbostadsmarknaden under processen mellan Fastighetsägarnas anmälningar till 

kommissionen och fram till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010.879). 

Med detta vill jag utveckla och precisera neofunktionalismens antagande att när EU-rätten 

spiller över på andra kompetensområden än de som fastställs av fördragen, sker det dock inte 

en direkt konvergens utan ett stöd inom medlemsstaten för sådan lagstiftning. Hypotesen 

baseras på att det finns grader av konvergens av lagstiftning och att det därmed kan ske 

nationella egenheter inom konvergensen. Med det antagandet menar jag att medlemsstater med 

lågt nationellt stöd för konvergens till EU-lagstiftning kommer att konvergera sin lagstiftning i 

minsta möjliga mån och därav minska mängden av spillover.  
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4. Undersökningens upplägg  

4.1 Val av fall  

Fallet för studien är Sveriges hyresbostadsmarknad,  samt Stockholms kommun vid studie av 

eventuella konsekvenser av lag (2010:879). Sverige har valts som fall dels för att 

hyresmarknaden har en annorlunda uppbyggnad än andra medlemsstater i Europeiska unionen 

(Boverket, 2014:13, 21-23) samt för att den nationella lagstiftningen har anpassat sig till 

EU-rätten. Nederländerna hade tidigare en liknande hyresbostadsmarknad men har även dem 

anpassat nationell lagstiftning till europeisk med ett mer konvergerande utfall gentemot de 

andra medlemsstaterna (Elsinga & Lind 2013, 967-971). Avgränsningen till Stockholms 

kommun har gjorts med bakgrund till dels dess stora andel befolkning, strax under 10% av 

rikets befolkning och dels genom mängden lägenheter; av lägenhetsbeståndet som är 90% av 

all boendeform i kommunen är omkring 45% av dessa hyresrätter (Stockholms kommun 2017). 

Avgränsningen skapar därav ett stort underlag för en utvärdering av eventuella konsekvenser 

på hyresförhandlingarna. Det svenska fallet blir även intressant då det i processens startskott 

hävdades att bostadspolitiken endast var en fråga för medlemsstaten (Pagrotsky 2010, 21). 

Under den utredning som tillsattes av Socialdemokraterna skedde ett regeringsskifte vilket 

ledde till att var en annan regering som presenterade lagen (Pagrotsky, 26).  

 

Genom att Sverige har en relativt ovanlig uppbyggnad av sin hyresbostadsmarknad därav ses 

svensk lagstiftningen som ett ”least likely” fall för att konvergera sin lagstiftning. Kortfattat 

kan Sverige anses vara ett “least likely” då allmännyttan haft en mycket stor del av 

bostadsbeståndet samt att deras hyresnormerande roll dominerat på marknaden och driftformen 

drivits från en självkostnadsprincip.  Eftersom detta är divergerande mot resten av EU och 1

varit en garant mot oskäligt höjda hyror, anser uppsatsen att denna lagstiftning är ”least likely” 

att konvergera.  Aktörerna vilket är av intresse för studien är Fastighetsägarna, SABO, 

Hyresgästföreningen samt lagstiftarna, i detta fall då de aktuella regeringarna och deras 

utredare. 

1För ytterligare information om varför Sverige kan anses vara ett least likley fall se Hedman i SOU 2008:38, 

Bilaga 11, 320.  
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4.2 Metod  

För att besvara frågeställningen används två metoder. Dels appliceras en processpårning 

gällande hur och varför Sverige fick en förändrad hyreslagstiftning samt genom en 

enkätundersökning för att undersöka eventuella konsekvenser på hyresförhandlingarna. 

 

4.2.1 Processpårning 

Processpårning är en metod vars grund ligger i att förklara en process under en given 

tidsperiod genom att presentera bevis vilket tros ha påverkat utfallet (Brady & Collier 2010, 

174). För att förklara kausala mekanismer som påverkar utfallet är processpårning en 

användbar metod (Beach & Pedersen, 2013, 13). Vid teoriprövande processpårning vet 

forskaren från start var processen påbörjades och var processen slutade (Beach & Pedersen, 

14). Det som eftersträvas är sedan en förklaring till indikationer och variabler som påverkat 

utfallet under den givna processen (Beach & Pedersen, 14). En teoriprövande processpårning 

söker inte endast empiriskt material i form av dokument och utlåtanden och utfall utan den 

underliggande teoretiserande mekanismen för detta (Beach & Pedersen, 15). Det som är av 

intresse är fastställandet av kausala mekanismernas förekomst inom fallet och om 

mekanismerna existerar som förutsagt (Beach & Pedersen, 15). De kausala mekanismer som 

spås existera i fallet är grunden för förklaring av utfallet (Beach & Pedersen, 45). Det är av vikt 

att skilja på variabler och förutsättningar vid förklaring av processen (Beach & Pedersen, 46). 

 

I denna studie är därför fallet Sverige som ett “least likely” fall att konvergera sin lagstiftning 

inte en variabel som bör tas med i processen mellan start och utfall utan snarare den 

förutsättning som processen sker under. Förutsättningen kan sedan påverka graden av variabel 

påverkan, variabler påverkar mer eller mindre utifrån givna förutsättningar (Beach & Pedersen, 

47). Att Sverige är ett least likley fall att konvergera sin lagstiftning är alltså den 

förutsättningen variablerna existerar inom.  

 

Vid teoriprövning inom ett least likely fall anser Beach och Pedersen att förutsättningarna 
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måste i den mån det går vara frånkopplad sina variabler för att inte bli en självuppfyllande 

profetia (Beach & Pedersen, 48-49). Detta medför problem vid studien och möjligheten att 

generalisera resultat, då det kan tänkas att de variabler vilket var vid plats vid studietillfället är 

direkt kopplade till förutsättningarna och därav endast applicerbara vid detta fall. Med detta 

menas att aktörerna som studeras kan tänkas ha större incitament att påverka utfallet i detta 

fall, vilket gör möjligheterna att generalisera blir lägre. 

 

Enligt Brady & Collier är en processpårnings styrka är att den belyser en process vilket gett ett 

visst utfall, men samtidigt kan det vara en svaghet i metoden, genom att det är problematiskt att 

se kausalitet i komplexa situationer (Brady & Collier 2010, 25-27). Samtidigt har 

processpårning en problematik gällande om de variabler studien studerar verkligen är de 

variabler vilket påverkat utfallet (Bennet 2010, 179-181). Kan studien dock visa på 

mekanismer som är aktiva under processens gång kan dessa stå som mall för den kausalitet och 

variabelpåverkan vilket ger ett visst utfall, då kan det ändå användas för att ge en hypotes stöd 

(Beach & Pedersen 2013, 49-51). Variablerna inom processen är inte nödvändigtvis beroende 

av varandra, men mekanismen som existerar mellan start och utfall vilket hypotesen syftar till 

är den kausalitet som studeras. 

 

De aktörer som är av intresse i denna studie är med detta sagt inte nödvändigtvis beroende av 

varandra i kausala mått. Med detta menas att aktörerna inte nödvändigtvis reagerar på den 

andra aktörens uttalanden utan agerar av sitt eget intresse. Detta vare sig ens motpart har uttalat 

sig angående stöd för lagstiftningen eller emot. Aktörerna kan därmed vara friställda från 

varandra och kan enskilt påverka utfallet.  Det behöver därmed inte vara så att ena aktörens 

agerande påverkar den andra som i sin tur skulle leda till ett utfall. Det behöver alltså inte råda 

kausala samband mellan aktörernas agerande. Aktörerna i fråga kan agera utifrån självintresse 

och agera fritt och det är snarare processen och mekanismen som helhet vilket är det som 

studeras ( Beach & Pedersen, 49-51).  

 

Det studien utreder är ifall mekanismen är i spel under processen och påverkar utfallet, 

mekanismen i detta fall är en reaktion antingen för eller emot lagstiftningskonvergens. Aktörer 

kan med detta därav te sig olika i olika kontexter och fall men för att hypotesen skall stämma 

skall mekanismen vara på plats. Aktörerna eller aktören är därför inte det som är i fokus, utan 
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deras del av en reaktion, vilket ger ett visst utfall och i detta fall grad av 

lagstiftningskonvergens.  

4.2.1.1  Avgränsning och material 

Avgränsningen för perioden är mellan Fastighetsägarnas anmälan till EU-kommissionen och 

lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). Det är enligt studien en valid 

tidsram för processpårningen då detta kan ses som start och utfall av integrationsprocessen 

gällande konvergensen i frågan om allmännyttan. De aktörer vilket anses vara en del i 

processen är Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO samt de regeringsföreträdare 

vilket var aktiva under tidsperioden. Dessa aktörers utlåtanden och yrkanden gällande frågan 

kommer att behandlas och analyseras för att härleda de mekanismer som kan tänkas existera. 

Dessa aktörer ses som centrala i processen och får därmed stå som analysenheter. Materialet 

studien studerar är ( Utlåtanden från de nationella regeringarna under processen i form av 

utredningar och promemorior. Efterföljande debatt om utredningens förslag från 

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen. Den efterföljande promemoria från 

regeringen och svaren på den från aktörerna och den slutgiltiga propositionen och lagen. 

Materialet är i den mån det varit möjligt förstahandskällor och har därför hög centralitet, dock 

är materialet till viss del fylld av tendens då aktörerna under processen har varit influerade av 

dels politiska idéer och egenintresse. Detta faktum kan påverka materialet och den analys som 

följer men eftersom detta är del i processen är det av vikt att beakta dessa utlåtanden då de har 

haft påverkan på utfallet. Materialet består också av enkätsvar från de berörda respondenter. 

Materialet från enkäten bör ses som en första pilotstudie av konsekvenserna av lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsbolag (2010:879). Detta på grund av det faktumet att 

hyresförhandlingarna pågår under denna uppsats skrivprocess vilket omöjliggjort intervjuer 

och en djupdykning i förhandlingarna då aktörerna ej haft möjlighet att delta i den utsträckning 

vilket hade varit önskvärd. 

 

4.2.1.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten vid en teoriprövande processpårning är beroende av att materialet i studien kan 

underbygga och stödja eller motbevisa hypotesen  (Beach & Pedersen, 68). Eftersom 

hypotesen bygger på antagandet att lagkonvergens och därmed hög grad av europeisk 
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integration och spillover bygger på nationellt stöd för detta, anser studien att validiteten blir 

hög av att studera aktörernas utlåtanden gällande detta, och processens utfall. Genom att 

belägga att det inom processen och fallet existerar de processer vilket hypotesen testar uppnås 

validitet (Beach & Pedersen, 69). För att uppnå god validitet vid en hypotesprövande 

processpårning behöver inte alla variabler inom processen ha en påverkan på utfallet för 

hypotesen skall stämma, utan endast en stor sannolikhet gällande att en variabel påverkat 

utfallet och därmed bidragit till den mekanism som ger hypotesen stöd (Beach & Pedersen, 

81). Detta gör dock reliabiliteten lägre då det kan förekomma osystematiska fel gällande vad 

som ger en viss hypotes stöd (Teorell & Svensson 2008, 56-59). De osystematiska felen kan 

syfta till att eftersom inte alla variabler behöver påverka utfallet för att ge hypotesen stöd kan 

olika forskare tolka olika variabler som signifikanta för hypotesens bekräftande. Genom att 

processen fram till lag (2010:879) är utredd (se Pagrotsky 2010) där de aktörer vilket denna 

studie har som variabler fastställts som huvudaktörer ges studien högre reliabilitet. Då detta 

innebär att de osystematiska fel vilket kan uppstå vid studien minimerats genom att processen 

sedan tidigare till viss del är belagd.  

 

De osystematiska fel vilket kan uppstå är vid tolkandet av aktörernas påverkan.  

Dock är aktörernas utlåtanden tydligt formulerade och processen vilket beläggs i studien visar 

tydligt på att aktörerna bidrar till motreaktion från den aktör de ämnar att reagera mot. Därav 

anser jag att reliabiliteten blir något högre då processen och aktörernas utlåtanden är kartlagda. 

Dock existerar det som sagt ett visst reliabilitets problem då det inte går att exkludera annan 

tolkning av materialet. Reliabiliteten blir lägre då tidigare studier har sett processen ur en 

annan lins (se Pagrotsky 2010) men den blir samtidigt högre av det faktum att processen delvis 

är utredd. 

 

4.3.1 Enkätundersökningen om effekterna av lag om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag 

Enkätundersökningen i studien ämnar att bidrar till en förståelse för eventuella effekter av lag 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag på hyresförhandlingarnas dynamik. 

Sedan lag (2010:879) infördes har hyresnivåerna inte stigit i den takten som befarades från 
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bl.a. Hyresgästföreningen (Boverket, 2017). Det befarades att hyrorna skulle höjas då det fanns 

en rädsla att avskaffandet av hyresnormeringen och att allmännyttan skulle drivas med 

affärsmässiga principer som skulle möjliggöra stora hyreshöjningar (Boverket 2017). Trots att 

detta inte skett anser jag att det finns goda anledningar att studera hur förhandlingarna kan ha 

påverkats. Samtidigt som hyresnivåerna inte stigit med den takt man förutspådde finns det 

andra element som kan förändrats. Dynamiken i förhandlingarna kan förändrats, med förändrat 

maktbalans till följd. Även om hyrorna inte höjts kan detta bero på vissa faktorer inom 

förhandlingarna vilket kan ha påverkat utfallet vilket därför är av intresse att studera. Det kan 

även vara så att hyrorna inte har höjts mer än vanligt än, men att man i förhandlingarna kanske 

märker ett skifte i strukturer vilket kan påverka detta längre fram. Det har inte passerat speciellt 

lång tid sedan införandet av lagen och det är kanske först nu vi kan spå hur förändringarna 

börjar yttra sig.  

 

De konsekvenser lag (2010:879) fått med sig på hyresförhandlingarna fångas enligt uppsatsen 

bäst med enkätundersökning.  De respondenter studien riktat sig mot är ett målstyrt urval 

(Bryman, 2008, 350-351).  Enkätstudier är befästa med viss problematik, begränsning av 

uppföljningsfrågor är något vilket är problematiskt vid varje enkätinsamling ( Teorell & 

Svensson, 91). Dock är det fördelar gentemot intervjusammanhang genom andra faktorer, dels 

att datainsamlingen underlättas och att materialet lättare kan tolkas då man inte hör fel eller 

tolkar in vissa svar av slutna enkätsvar ( Teorell & Svensson, 91). Enkäten som är framställd i 

denna studie riktar sig som tidigare nämnt till målstyrt urval av vad studien bedömt som 

relevanta aktörer för hyresförhandlings dynamiken. Ett målstyrt urval är respondenter som 

valts ut på grund av deras essentiella roll i studien och vid fall där dessa respondenter är av vikt 

(Bryman, 350-351). Eftersom hyresförhandlarna är få till urvalet har ett målstyrt urval varit 

möjligt och eftersträvansvärt då det är dessa respondenter vilket besitter kunskap och 

erfarenheter av dessa. Enkäterna har skickats via internetlänk till de berörda aktörerna, detta 

för att det var de kontaktmöjligheter vilket fanns tillgängliga.  

 

Det som gör enkät fördelaktigt är att man undviker en eventuell intervjuareffekt (Bryman, 

229). Man kan samtidigt få svar på både stängda frågor gällande påståenden samt ge 

respondenten möjlighet att förklara sig vid öppna frågor (Bryman, 227-230). I detta fall har 

även enkäter varit det instrument som varit möjligt för att fånga respondenternas upplevelser 
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då uppsatsen skrivits under hyresförhandlingsperioden och därav har respondenterna ej haft tid 

att delta vid intervju. En av de fördelarna enkäten bidrar med i denna studie är även att det går 

att täcka in ett större urval av personer än vad intervjuer hade gjort. Urvalet blir alltså större 

och därav skapas en bredare bild av förhandlingssituationen då fler respondenter kommer till 

tals. Enkäten är utformad både med stängda och öppna frågor, och påståenden respondenten 

skall förhålla sig till. Enkäten består av 10 frågor och antalet syftar dels till möjligheten att 

samla in svar vid en kortare enkät, samt att respondenten lättare får överblick över vad som 

frågas och kan behålla koncentrationen (Bryman, 232).  

 

4.3.1.1 Urval  

De respondenter som är utvalda är hyresgästföreningens förhandlare som är 10 stycken 

förhandlare inom Stockholms kommun, förhandlare från allmännyttans tre största bostadsbolag 

(Stockholms Hem, Svenska Bostäder & Familjebostäder) som upplåter hyresrätter vilket är tre 

st förhandlare totalt. Samt en respondent från den största största privata hyresvärden (HSB) i 

Stockholms kommun.  

 

Urvalets begränsning är en direkt effekt av avgränsningen till Stockholms kommun. Denna 

avgränsning härleds till tid och platsbrist som finns inom ramen för en kandidatuppsats. 

Urvalet av privata hyresvärdar har tyvärr blivit limiterat av den anledningen att det inte har 

funnits intresse att delta i studien. Detta är ett problem, rent urvalsmässigt då de inte blir 

representerade i den grad studien skulle önska. Studien lades upp för att studera tre 

allmännyttiga bolag och tre stycken privata. Eftersom det är färre privata värdar än 

allmännyttiga gör detta att det går att dra säkrare slutsatser från allmännyttans hyresförhandlare 

än de privata. Samtidigt har inte alla av hyresgästföreningens förhandlare svarat på enkäten. 

Detta beror troligtvis på att det för närvarande pågår hyresförhandlingar och tidsbrist gjort att 

de valt att avstå trotts upprepade påminnelser. Urvalets bortfall är 4 av 10 förhandlare, var av 

en av förhandlarna var på semester, vilket betyder av det tillgängliga urvalet var bortfallet 3 av 

9. Detta gör att svaren behöver behandlas utifrån faktumet att det finns ett bortfall och 

enkätstudien kan inte sägas representera alla berörda förhandlare inom Stockholms kommun. 

Urvalet är dock såpass omfattande i form av antal lägenheter vilket blir förhandlade att det 

enligt uppsatsen blir ett relevant material, dock blir möjligheterna att generalisera något lägre.  
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Vid processen fram till lag (2010:879) kan det finnas relevanta aktörer denna studie har 

förbisett vid analysen. Detta är självklart en nackdel för analysen, yttranden från 

EU-kommissionen går inte att finna då dessa är sekretessbelagda och därmed är deras roll i 

processen inte kartlagd, tidigare studier har dock hänvisat till en passivitet från EU ( Elsinga & 

Lind 2013; Pagrotsky 2010). För att belägga mekanismerna som existerar under processen 

anser jag att de mest relevanta aktörerna är de som diskuteras ovan vilket även Pagrotsky 

hävdar (2010, 4). I en mån är även SKL en aktör som skulle kunna tas i beaktande, men 

eftersom lagen bygger på att bostadsbolagen skall drivas fritt från kommunen har SKL valts att 

lämnas därhän.  

 

Det kan anses finnas viss skevhet i enkät urvalet genom att det kan existera viss “selection 

bias”. De utvalda respondenterna i studien har en stark koppling till svaren och utfallet av deras 

enkätsvar. De är alla anställda eller arvoderade av respektive organisation. De skall hålla den 

organisationens intressen och arbeta för dessa. Detta kan medföra att svaren som insamlats 

motsvarar vad de anses svara och ej vad de egentligen kanske upplever. Det finns även en 

svaghet i representationen av hyresförhandlare inom Stockholms kommun gällande 

enkätsvaren då de privata fastighetsvärdarna ej varit mottagliga under denna studies tidsram. 

Uteblivna svar från Fastighetsägarna är en svaghet i studien. Fastighetsägarna var drivande i 

framkomsten av lagen och är en part på hyresbostadsmarknaden. Respondenterna från 

hyresgästföreningen förhandlar med dessa parter och är representerade i urvalet. Därav blir den 

privata sektorn endast representerad av de som förhandlar mot dem. Fastighetsägarnas åsikt i 

frågan om eventuella konsekvenser av lagen blir därför inte representerade i studien utan 

endast representerade genom deras förhandlingspart. Detta är studien väl medveten om och 

kommer därför vid slutsatser gällande detta vara restriktiv vid eventuella utsagor om den 

privata hyresmarknaden.  

 

4.3.1.2 Validitet och reliabilitet  

Validiteten och reliabiliteten vid enkätstudier kan alltid vara problematiskt. Genom att studien 

eftersträvar att studera hur förhandlarna upplever dels resultatet av förhandlingarna men även 

situationen under förhandlingarna kan det skapas vissa osystematiska fel som påverkar 
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reliabiliteten. Vid respondenters uppskattning av attitydskalor och ställningstaganden 

förutbestämda av forskaren kan det uppstå osystematiska mätfel då respondenterna kan tolka 

uppskattningen olika fast de i själva verket tycker lika (Teorell & Svensson , 56-57). Dock kan 

detta korrigeras och ändå användas om spridningen av mätfelet ter sig ungefär lika för alla 

respondenter (Teorell & Svensson, 57). Samtidigt ställs samma frågor till respondenterna 

vilket ökar reliabiliteten och möjliggör vidare studier, i detta fall då på fler kommuner (Teorell 

& Svensson, 268). Det kan även finnas validitetsproblem då de uppställda enkätsvaren kanske 

inte svarar till det studien avser att studera (Teorell & Svensson, 57). Det kan även uppstå 

problem vid respondenters uppskattning av förhandlingssituationerna då de själva antagligen 

vill antingen framställa sig själva eller i viss mån baktala de andra. Urvalet i studien är 

målinriktat och relativt lågt i antal och därmed anses de eventuella systematiska mätfelen inte 

ge missvisande svar.  Samtidigt är de frågor vilket enkäten ställer strukturerade utifrån 

attitydskalor som visserligen kan få individer att över/underskatta sin känsla men samtidigt ges 

flertalet åsiktsval vilket bör undvika systematiska fel. Dock bör flertalet studier fokusera på 

hyresförhandlingarna för att belägga frågan ytterligare.  
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5. Resultat 

5.1 Vägen fram till lag 2010:879 

 

Anmälan till kommissionen 

Startskottet till lag (2010:879) om kommunala bostadsaktiebolag var två anmälningar från 

European Property Federation (EPF) till EU-kommissionen 2002 och 2005 (Pagrotsky2010, 1). 

Svenska fastighetsägarna hade ingått samarbete med EPF och tillsammans skrev de till 

kommissionen då de ansåg att kommunala bostadsbolag fick bidrag och olovligt ekonomiskt 

stöd ( CP 115/02). Anmälan grundade sig i att fastighetsägarna ansåg att 

hyresbostadsmarknaden ej var konkurrensmässigt lika för parterna på marknaden (CP 115/02). 

De hävdade att den svenska hyresbostadsmarknaden inte var kompatibel med EU:s 

konkurrenslagstiftning och ville upplysa kommissionen om detta (CP 115/02.). Det man ansåg 

var problematiskt var fördelarna kommunala bostadsbolag hade, genom möjligt kapitalstöd 

från kommuner samtidigt som dessa lägenheter var hyresnormerande och därmed inte tillät 

Fastighetsägarna att sätta hyror efter hur marknaden såg ut (Ernst & Young, 2004, 1). 

 

Socialdemokraternas svar  

Mellan den första och andra anmälningen från EPF svarade den svenska regeringen på 

anmälningen. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen svarade att de ansåg att 

fastighetsägarnas anmälan saknade grund och att bostadsfrågan var något som var av nationell 

karaktär och EU skulle därav inte involveras. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen 

ansåg att det inte förekom snedvriden konkurrens på marknaden (Pagrotsky 2010, 21-22). Men 

efter den andra anmälan valde man att ändå undersöka den svenska lagstiftningens 

kompatibilitet med EU genom att tillsätta en utredning (Kommittédirektiv 2005:116).  

 

Kochska utredningen 

Allmännyttans villkor och förutsättningar (2005:116) tillsattes av den Socialdemokratiska 

regeringen (2005:116). Utredningen skulle presenteras 1 maj 2007 (2005:116). Den 

färdigställda utredningen; ”EU, Allmännyttan och hyrorna” (SOU 2008:38) hade Martin Koch 

som utredare och har därför i folkmun kallats Kochska utredningen. Utredningen kommer även 
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i denna uppsats att kallas Kochska utredningen, detta är för att undvika eventuella 

misstolkningar och förvirring då utredningen fick nya direktiv under processen, och ett annat 

namn än namnet på det underlag den Socialdemokratiska regeringen beslutat om när de tillsatte 

utredningen, därav anses det underlätta att hävda till Kochska utredningen snarare än dela på 

grunden för utredningen ”Allmännyttans villkor och förutsättningar” (2005:116) och ”EU, 

Allmännyttan och hyrorna” (SOU 2008:38).  

 

De första direktiven 

 

“Utredaren skall se över utrymmet för att inom EU- medlemskapets ramar 

bedriva en nationell bostadspolitik, särskilt skall villkoren och förutsättningarna 

för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens analyseras. En central 

fråga är hur man för dessa företag kan formulera någon form av långsiktig 

självkostnadsprincip som kan tillämpas på ett konsekvent sätt.” - 

Allmännyttans villkor och förutsättningar (2005:116).  

 

Den dåvarande Socialdemokratiska regeringen var tydliga med att hänvisa till att bostads- 

politik var en nationell fråga inom ramen för EU-samarbetet.  

 

“Bostadspolitiken är ett centralt område för välfärdspolitiken. Ansvaret för 

bostadspolitiken är en nationell angelägenhet även inom ramen för 

medlemskapet i och samarbetet inom den Europeiska unionen.” - 

Allmännyttans villkor och förutsättningar (2005:116).  

 

Den dåvarande regeringen var även måna om att försöka behålla det de själva ansåg vara en 

viktig modell för hyressättning. 

“Förslagen skall utgå från intresset av att slå vakt om kärnan i den svenska 

bostadspolitiken och grunderna för allmännyttans och de kommunala 

bostadsföretagens roll, inbegripet att hyressättningssystemet även 

fortsättningsvis innehåller en spärr mot oskäliga hyror och garantier för ett 

reellt besittningsskydd. En utgångspunkt skall vara att de kommunala 

bostadsföretagens hyresnormerande roll inte skall ändras om det inte är 
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nödvändigt för att tillgodose de krav som EG-rätten ställer.” - Allmännyttans 

villkor och förutsättningar (2005:116).  

Nya direktiv  

Efter regeringsskiftet 2006 där Alliansen vart i regering fick Koschka-utredningen nya direktiv 

i två omgångar, de första nya direktiven gällde förändringar i det ursprungliga 

utrednings-underlaget där man ansåg att tillståndsplikten skulle behållas. Den avskaffades av 

Alliansregeringen (PM 2007:51 RV). Tillståndsplikten byggde på att kommunala bostadsbolag 

behövde ansöka om tillstånd från länsstyrelsen för omstrukturering av beståndet och ägandet 

av aktier (PM 2007:51 RV). Detta direktiv togs bort från den ursprungliga utredningen då 

tillståndsplikten ej längre var något att utreda (Tilläggsdirektiv till Utredningen om 

allmännyttans villkor (M 2005:04) Kommittédirektiv 2007:18). Utredningen fick sedan fler 

nya direktiv och uppskjutet datum för överlämning till 31 mars 2008 (Tilläggsdirektiv till 

Utredningen om allmännyttans villkor (M 2005:04) 2007:73).  

 

Det nya direktiven var anpassade för att utveckla möjligheten till konvergens i svensk 

lagstiftning.  

“Enligt utredningens ursprungliga direktiv skall allmännyttiga bostadsföretag 

följa en långsiktig självkostnadsprincip. Detta kan begränsa utredarens 

möjligheter att lägga fram förslag till förändringar som är förenliga med 

EG-rätten. Denna restriktion tas nu bort.” Tilläggsdirektiv till Utredningen om 

allmännyttans villkor (M 2005:04) 2007:73).  

Det nya direktiven bygger till stor del på att undersöka om de ursprungliga anmälan till 

kommissionen av EPF var valid och hade grund till förändring av svensk lagstiftning. 

“Utredaren skall särskilt pröva dels i vilken utsträckning EG-rätten medför krav 

på avkastningen i kommunala bostadsföretag, dels i vilken utsträckning 

begränsade avkastningskrav på kommunala bostadsföretag och direkta och 

indirekta stöd är förenliga med EG-rätten.” Tilläggsdirektiv till Utredningen om 

allmännyttans villkor (M 2005:04) 2007:73).  

De var inte likt de tidigare direktiven lika måna om att behålla den dåvarande 

hyressättnings-modellen: 

“I förslagen till förändringar i hyreslagstiftningen skall utredaren därför även 
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beakta behovet att även fortsättningsvis säkra utbudet av hyresbostäder. Om det 

mot denna bakgrund framstår som lämpligt bör utredaren lämna förslag till hur 

de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll enligt hyreslagen (12 

kap. 55 § jordabalken) kan avvecklas.” Tilläggsdirektiv till Utredningen om 

allmännyttans villkor (M 2005:04) 2007:73). 

 

Den färdiga utredningen  

Kochska utredningen presenterade två möjliga sätt Sverige kunde konvergera sin lagstiftning. 

Den ena var att kommunala aktiebolag skulle drivas enligt en affärsmässig modell under 

samma villkor som de privata gällande stöd från kommunerna, vinstintresse och i form av lån 

tagna ( SOU 2008:38 418). För att undvika att fällas i EU-domstolen och följa EG-rätten om 

olovligt statsstöd ansågs det nödvändigt att förändra nationell lagstiftning (SOU 2008:38, 25). 

Den andra modellen var att behålla en självkostnadsprincip där allmännyttan skulle drivas 

genom att fortsatt inte eftersträva högre vinst om inte utgifterna ökade och därav endast 

finansiera sin verksamhet utefter kostnaderna (SOU 2008:38, 53-43). Detta ansågs dock 

svårare att eftersträva ur nationell synvinkel då utfallet mot EG-rätten ansågs vara osäkert, 

utredning såg det som mer av en risk och att denna fråga skulle behöva prövas i EU-domstolen 

och där var utfallet inte säkerställt (SOU 2008:38, 25). Utredningen föreslog också en 

förändring i hyressättningen där de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll ansågs 

kunna strida mot EG-rätten och därav ansågs dessa i behov av förändring (SOU 2008:38, 

427-438). Tidigare expertutlåtanden ansåg att hyresnormeringen kunde kvarstå men 

utredningen hänvisar att det är föga troligt att den är i linje med konkurrensreglerna, speciellt 

om kommunala bostadsaktiebolag skall drivas affärsmässigt (SOU 2008:38, 450-453).  

 

Efterföljande debatt 

Efter att den Kochska utredningen gick ut på remiss inkom det ungefär 90 remissvar från 

diverse aktörer, där majoriteten var negativt inställda (Hyresgästföreningen 2008). Av 

platsbrist och uppsatsens syfte är dessa 90 remissvar inte aktuella att utreda utan endast 

yttranden av de aktörerna studien berör. Den stora andelen svar tyder dock på en stor 

strömning i samhället gällande eventuell lagförändring och härleds i detta fall till 

förutsättningarna för processen där den stora mängden svar får ses som att denna fråga faller in 

i kategorin för att göra svensk hyresbostadsmarknad till ett least likely fall att konvergera sin 
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lagstiftning.  

 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) var kritiska till den Kocherska utredningen. 

De ansåg att den inte var förankrad i hur de kommunala bostadsbolagen arbetar och en en viss 

misstolkning av EG-rätten (Sammanfattning av SABO:s remissyttrande över betänkandet EU, 

allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38, 1-2) .  SABO befarar att Kochska utredningens 2

förslag kan leda till ”social housing” och att detta inte är önskvärt. De anser att bolagen bör 

drivas enligt affärsmässiga grunder, och att ”kommunerna bör i ägardirektiv peka ut det 

uppdrag företaget har samt klargöra att man ställer ett marknadsmässigt avkastningskrav. 

Företagen ska av sin ägare inte erhålla någon form av stöd som snedvrider konkurrensen ” 

(Sammanfattning av SABO:s remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna 

(SOU 2008:38)  sid 1). De hänvisar även till att hyressystemet bör förändras och att 

allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas, men med vissa skyddsmekanismer för 

hyresgästerna De anser dock att detta inte går emot EG-rätten men ändå borde avskaffas av 

andra anledningar. Dels för att kommunala bolag och privata skall ha samma konkurrensvillkor 

(Sammanfattning av SABO:s remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna 

(SOU 2008:38), 2).  

 

Fastighetsägarna  

Fastighetsägarnas utlåtande över Kochska utredningen var i största del positiva. De ställde sig 

bakom förändringen av hyressättningen vare sig denna var kompatibel med EU eller ej, de 

ansåg att hyressättningen som den ser ut nu är mycket skadlig för svensk hyresmarknad 

(Fastighetsägarna Stockholms remissyttrande: EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) 

sid1).  De anser att förslaget om affärsmässighet för allmännyttan bör vara kompatibel med EU 

men inte en självkostnadsmodell. Därav yrkar de på att den första modellen bör användas 

(Fastighetsägarna Stockholms remissyttrande: EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) 

sid 2, 23)  

 

Hyresgästföreningen  

Hyresgästföreningen skrev en promemoria på 77 sidor angående Kochska utredningen där de 

2 Det ursprungliga remissyttrandet från SABO:s sida finns ej att tillhandahålla, utan endas deras egen 
sammanfattning av detta.  
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avslog allt utredningen föreslog (Aulin, 2008) . Hyresgästföreningen hävdade att utredningen 3

både misstolkat EG-rätten och misstolkat svensk lag, hyresgästföreningen hävdar att 

allmännyttan inte är oförenlig med EU:s konkurrenslagstiftning eller frågan kring olovligt 

statligt stöd. De ansåg att det borde skett en parlamentarisk utredning och inte att en utredare 

fick en fråga som skulle beröra miljontals människor (Aulin, 2008).  De ansåg även att om 

någon av modellerna skall användas är det den om självkostnadsprincipen, man ansåg att 

allmännyttan hade ett samhällsuppdrag och existerade för att upplåta hyresrätter till rimliga 

kostnader (Ds 2009:60, sid 33).  

 

Hyresgästföreningen och SABO  

Efter aktörernas remissvar presenterade Hyresgästföreningen och SABO ett gemensamt förslag 

och yttrande över Kochska utredningen. Där de bland annat anser att statligt stöd inte bör 

påverka konkurrensen på marknaden men att detta bör skötas nationellt (Hyresgästföreningen 

& SABO 2009, 7). De ansåg även att: 

 

”Allbolagen ändras så att det tydliggörs att kommunala bostadsaktiebolag ska 

främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla hyreslägenheter till alla 

typer av hushåll, driva verksamheten enligt affärsmässiga principer samt att det 

inte görs undantag från kommunallagens förbud att driva verksamhet i 

vinstsyfte” ( Hyresgästföreningen & SABO 2009, 4)  

 

Vidare ansåg de att allmännyttans hyresnormering kan avsägas men att den skall vara 

begränsad till områden fastställt av lokal hyresgästförening. Det eftersträvas en spärr mot för 

närliggande höjda hyror i tid och en spärr mot hur mycket hyran får differera vid 

jämförelsepunkter (Hyresgästföreningen & SABO, 2009, 5).  

 

SABO och Hyresgästföreningen avsåg slutligen att säkerställa att Sverige inte gick mot ”social 

housing” och poängterade allmännyttans roll som samhällsintresse. ”Kommunala uppdrag av 

3 Hyresgästföreningens remissyttranden går inte att lokalisera, dock finns deras synpunkter sammanfattade av 
deras bransch tidning Hem & Hyra. Samt sammanfattas av regeringspromemorian (Ds 2009:69) Det finns 
utlåtanden tillsammans med SABO fram till den proposition vilket ligger till grund för lag (2010:879) vilket 
kommer behandlas senare i uppsatsen. Detta är självklart en svaghet och med att källan blir en andrahandskälla 
men eftersom det är den källan som existerar får detta stå som deras yttrande i frågan.  
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allmänt intresse kan syfta till att främja integration och social sammanhållning, ett varierat 

utbud av bostäder, trygga och hållbara boendemiljöer eller till att tillgodose bostadsbehovet för 

personer vilka kommunen har ett särskilt ansvar för. ” ( Hyresgästföreningen & SABO,  4-5).  

 

Regeringen svar 

Alliansregeringen väljer att, efter den Kochska utredningens omfattande kritik, presentera en 

promemoria där de remissyttranden vilket inkommit tagits i beaktande ( Ds 2009:60).  De 

huvudsakliga ändringarna från den Kochska utredningen är att allmännyttan skall uttalat drivas 

med en allmännyttigt intresse och bidra till att bostadsförsörjningen inom dess 

verksamhetsområdet(Ds 2009:60, sid 9). Kommunala bostadsaktiebolag skall drivas efter 

affärsmässig grund, likt annan kommunalverksamhet som inte drivs efter självkostnadsprincip 

(Ds 2009:60, sid 29).  Den nya promemorian togs fram med hänsyn till de remissvar vilket 

inkom från den gemensamma skrivelsen från SABO och Hyresgästföreningen (Ds 2009:60, sid 

22-23). Promemorian fastställer att för att konvergera med EU måste statligt stöd till 

allmännyttan motiveras och uppfylla ett allmänt ekonomiskt intresse, vilket är svårt att 

fastställa och behövs även tillämpas vid varje enskilt fall (Ds 2009:60, sid 44).  

 

Svar på (Ds 2009:60) 

Hyresgästföreningen och SABO uttrycker att det är i stora drag nöjda med förändringarna i 

premomorian. SABO anser att detta bidrar till en långsiktig lösning för Sverige och inte 

inskränker på den svenska modellen men samtidigt anpassar sig till EU (SABO:s 

remissyttrande över Ds 2009:60 (2010), s. 4f) SABO uttrycker dock vilja om att  regler om 

statligt stöd behöver utredas ytterligare för svagare bostadsregioner (SABO:s remissyttrande 

över Ds 2009:60 (2010), s. 4f).  

 

Hyresgästföreningen eftersträvar att affärsmässig grund, ändras till affärsmässiga principer då 

det anser att principer bättre samspelar med allmännyttans drift och syfte (Pagrotsky, sid 52)  4

De ansåg även att det bör existera ett avkastningskrav på bolagen som motsvarade den 

maximala vinsten för året och därmed förhindra att hyresgästerna betalar för annan 

kommunalverksamhet (Pagrotsky, sid 52).  De bestrider även faktumet att deras bedömning 

4 Återigen går ej hyresgästföreningens utlåtande att lokalisera då de själva verkar ha tagit bort dessa. Därav ges 
denna information genom en andrahandskälla.  
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med SABO om att allmännyttan kan ses som allmänt ekonomiskt intresse skulle gå emot 

EU-rätten (Pagrotsky, sid 52).  

 

Fastighetsägarna var även dem till viss del positiva mot promemorian men ansåg att det man 

måste tillsätta kontrollmekanismer för att överse att konkurrensen inte blir snedvriden 

(Fastighetsägarnas remissvar gällande Ds 2009:60 sid 1-2). De bestrider även hyressättnings- 

systemet då de anser att kommunala bostadsbolag fortfarande kan få en hyresnormerande roll 

där deras bostadsbestånd är stort (Fastighetsägarnas remissvar gällande Ds 2009:60 sid 1-2).  

 

Vid denna tidpunkt kan man säga att processen till viss del tar slut. Fastighetsägarna hade 

under processens gång vägrat att dra tillbaka sin anmälan, men efter promemorian (Ds 

2009:60) och efterföljande proposition vilket ledde fram till lag (2010:879) drog man tillbaka 

anmälan.  

Efter promemorian Ds 2009:60 kom proposition (2009/10:185) som röstades igenom i 

riksdagen och blev lag (2010:879) där nedanstående citat syftar till förändringarna på 

hyresbostadsmarknaden.  

 

”De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket innebär ett 

avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i 

kommunallagen (1991:900)” (2009/10:185)  

 

”De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med 

en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror.  ” (2009/10:185) 

 

Lagen trädde i kraft 1/1-2011. 

 

5.2  Effekterna av lag 2010:879  

Enkätsvaren i studien kommer presenteras med löpande text samt med vissa tabeller utifrån 

enkätsvaren. Tabellerna presenteras i form av antal respondenter vilket svarade respektive svar. 
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Tabellform med procentsatser vid den relativt låga data mängd vilket studien har att tillgå är 

inte optimalt för att presentera svaren då det lätt kan missleda läsaren att dra förhastade 

slutsatser. Tabellformat med procentsatser ofta presenteras vid stora statiska undersökningar 

och därmed bygger på ett större antal respondenter samt utförs ofta med höga 

generaliseringsambitioner. Därav presenteras enkätsvaren nedan utifrån de antal av 

respondenter vilket svarade respektive svar. Det fanns även möjlighet att kommentera vilket 

presenteras i rutor under tabellen.  

 

För att bedöma eventuella konsekvenser av lagen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (2010:879) ställdes ett antal frågor gällande avkastningskrav, eventuell 

marknadisering av hyresmarknaden och hyresnormering. Detta för att studera essensen av 

hyresförhandlingarna vilket är bostadshyran. Respondenterna fick förhålla sig till om de tyckte 

att hyresförhandlingarna hade förändrats sedan allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga 

principer.  

 

”Upplever du att kravet att allmännyttan ska drivas enligt “affärsmässiga principer” påverkat 

hyresförhandlingarna?” 

Tabell 1. Stämmer inte 
alls 

Varken mer 
elr mindre 

Stämmer bra Stämmer 
mycket bra 

Vet ej 

Privat 
hyresvärd 

 1    

Allmännyttan  1 1 1  

Hyresgästföre
ningen 

1  2 3  

 

 

Det verkar finnas en större upplevelse bland hyresgästerna att förändringar har skett än hos 

hyresvärdarna. Allmännyttan verkar mer påverkad än de privata värdarna, dock med ett så lågt 
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urval av privata värdar blir det svårt att dra några slutsatser om faktumet.  

 

För att utvärdera vad dessa förändringar kan vara och bero på fick respondenterna besvara 

frågor gällande vad som kan tänkas förändrats, i form av marknadsmässiga hyror och 

avkastningskrav.  

 

”Anser du att lag (2010:879) möjliggjort att efterfråga mer marknadsmässiga hyror?” 

Tabell 2. Nej Varken ja eller nej Ja 

Privat hyresvärd 1   

Allmännyttan 2  1 

Hyresgästföreningen 1 4 2 

 

Marknadsmässiga hyror var något som innan lagförändringen inte var möjligt att efterfråga då 

allmännyttan hade en hyresnormerande roll och drevs enligt självkostnadsprincipen. Detta kan 

sägas va själva grundproblematiken Fastighetsägarna ville förändra ( CP 115/02).  

Detta verkar dock inte ha skett enligt respondenterna, inte i den grad det går att dra några 

slutsatser om faktumet.  

 

Hyresvärdarna fick svara om de ansåg att sedan lag (2010:879) fått ökade avkastningskrav. 

Denna fråga ställdes med bakgrund till att genom ökade avkastningskrav ökar också 

angelägenheten att höja hyror eller arbeta mot höjda hyror. Hyresvärdarna var delade i frågan 

där 1 av 4 ansåg att påståendet stämde mycket bra, 2 ansåg att det inte hade haft någon effekt 

och en värd hade ej vetskap om detta.  De kommunala bolagen fick även ta ställning till om de 

ansåg att avkastningskrav ger en hyreshöjande effekt, vilket de inte ansåg.  

 

Det verkar därför som att eventuella avkastningskrav inte har förändrats sedan lagens 

införande, framförallt för allmännyttans bolag i Stockholm.  

 

Samtliga respondenter fick svara på frågan: 

 

”Anser du att det har blivit en förändring i hyresnivåer sedan allmännyttans hyresnormerande 
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roll avskaffades ?” 

 

Tabell 3. Nej Ja, hyresnivåerna har 
sjunkit 

Ja, hyresnivåerna har stigit Vet ej 

Privat 
hyresvärd 

  1  

Allmännyttan 2 1   

Hyresgästföre
ningen 

  5 1 

 

 

 

 

 

I denna fråga verkar parterna på hyresmarknaden vara väldigt oense. Hyresgästerna anser i stor 

utsträckning att hyrorna har ökat, medan hyresvärdarna verkar oense, den privata värden anser 

att nivåerna har ökat. Frågan i sig kan dock ha misstolkats av respondenterna, då den utgår 

ifrån av att respondenten förhåller sig till ökning relativt per år mot vad ökningen var innan 

lagen infördes. Samtidigt som en av respondenterna hänvisar till nyproducerat vilket ökat i 

hyra. Vid nyproduktion råder det en relativt enig mening om att hyrorna har ökat.  

 

Nyproduktionshyra kallas presumtionshyra och sätts inte mot ett befintligt bestånd, likt den 

generella lägenheten och den generella hyran.  

 

”Presumtionshyran har ökat sedan lag (2010:879) infördes” 

Tabell 4. Stämmer inte 
alls 

Stämmer 
varken mer 
eller mindre 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Vet ej/vill ej 
svara 

Privata 
hyresvärd  

    1 

Allmännyttan  1  2  

Hyresgäst-   2 3 1 
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föreningen 

 

Presumtionshyran verkar enligt respondenterna ha påverkats av lag (2010:879). Detta måste 

dock ställas mot att markpriser och byggnadskostnader möjligtvis har ökat. Detta hävdas dock 

inte ha en relevans för hyran, och att halverade byggnadskostnader endast skulle ge marginell 

hyressänkning (Månsson & Issakson, 2016). 

 

Hyresgästerna fick ett antal påståenden där de fick förhålla sig till frekvensen av eventuella 

yrkanden från hyresvärdarna som argument för höjda hyror under förhandlingssituationen. 

Detta gjordes för att ges möjlighet till att studera eventuella förändringar på 

hyresförhandlingarna.  

 

”Hyran är ej marknadsmässig” 

Tabell 5. Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid  

Hyresgästföre
ningen 

 1 2 2 1 

 

I retrospektiv kan frågans alternativ vara något missvisande då sällan och ibland kan tänkas 

beskriva samma frekvensgrad för respondenterna vilket därmed kan ge missvisande svar. 

Detta bör tas i beaktande av läsaren och utläsas därefter. Det går dock att utläsa att yrkanden 

på marknadsmässiga hyror sker under förhandlingarna, vilket tidigare inte var relevant för en 

reglerad hyresmarknad.  

 

”Ökade avkastningskrav för hyresvärden” 

Tabell 6. Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Hyresgästföre
ningen 

1   4 1 

 

Jämfört med vad hyresvärdarna själva ansåg om frågan på ökade avkastningskrav, var att de 

inte upplevt ökade avkastningskrav från ägaren.  Därav verkar svaren de själva gett inte 

motsvara vad hyresgästföreningen upplever att de hävdar till i förhandlingarna.  
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Respondenterna fick även själva beskriva sina upplevelser gällande förhandlingarna. 

 

”Anser du att aktörerna vid hyresförhandlingarna har lika mycket inflytande?” 

 

Hyresgästföreningen:  

 

Respondent  HGF  2  

”Vid bruksvärdesförhandling anser jag att hyresvärdens intressen så gott som alltid väger 

tyngre än hyresgästens. Särskilt då ett ständigt "hot" om prövning hos hyresnämnden ligger 

över dessa förhandlingar. Hyresnämnden fungerar allt mer som en instans dit hyresvärdar kan 

vända sig för att få högre hyror än de får genom förhandlingsöverenskommelser. När det 

kommer till förhandling om årlig hyresjustering anser jag att parterna är jämbördiga.” 

 

Respondent  HGF 3 

”Nej, HGF har inga medel att sätta emot så som facket kan använda strejk. För hyresvärden 

kan de försöka komma överens i förhandling eller hänskjuta till hyresnämnden. Och där 

vinner de ofta, vilket de vet om. Har de inga egna jurister kan det bli kostsamt med ombud, 

och verkar vara en anledning att försöka komma överens först. ” 

 

 

Respondent HGF 4  

 ” Jag anser att motparten är ganska låst i sina förhandlingar och hänvisar till 

affärsmässigheten väldigt ofta. ” 

 

 

Hyresvärdarna  

 

Respondent hyresvärd  1 

”Nej. Om ingen överenskommelse tecknas kan ingen höjning göras vilket betyder att HGF har 

mycket större inflytande. ” 
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Respondent hyresvärd 2 

” Nej, HGF har ett större inflytande över den årliga hyresförhandlingen. I övriga förhandlingar 

om hyror är parterna mer jämbördiga eftersom ramarna för dessa är tydliga från bägge parter 

och man är överens om vad man får åberopa och ska utgå från även om parternas uppfattning 

om likvärdiga bruksvärdeobjekt kan skilja sig åt. ” 

 

Respondent hyresvärd 3 
”Det finns en grundläggande obalans i och med att Hyresgästföreningen har allt att vinna på 

att det inte blir någon uppgörelse om nya hyror. Vissa benämner det "vetorätt".”  

 

Respondent hyresvärd 4 

”Nej. Om ingen överenskommelse tecknas kan ingen höjning göras vilket betyder att HGF har 

mycket större inflytande. ” 

 

Dessa svar tyder på att det råder väldig oenighet under förhandlingarna där parterna anser att 

den andra parten har mer inflytanden på hyresförhandlingarna.  
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6. Analys 

Processen fram till lag (2010:879) präglas till stor del av att de olika nationella aktörerna 

lämnar yrkanden när de anser att lagförslagen inte speglar vad de själva anser är 

eftersträvansvärt. De neofunktionalistiska antagandet att europeisk integration drivs av 

nationella aktörer som söker stöd för transnationell lagstiftning när den nationella 

lagstiftningen inte är till deras fördel verkar i detta fall stämma, Fastighetsägarna anmälde de 

facto den svenska lagstiftningen. Genom Hyresgästföreningens remissvar och 

Socialdemokraternas svar till kommissionen visar det även att inte fanns nationellt stöd för 

lagstiftningen från vissa nationella aktörer. Att Socialdemokraterna själva inte hade agerat i 

frågan framtill Fastighetsägarnas anmälan tyder på att de neofunktionalistiska antagandet att 

stater snarare är reaktiva än drivande ges stöd. Enligt neofunktionalismen skulle detta 

förfarande sedan leda till att denna fråga upplever spillover från existerande EU-lagstiftning 

och sedan konvergera.  Hypotesen uppsatsen utgår ifrån är att detta dock inte sker utan 

nationellt stöd för en sådan lagstiftning. Existerar inte stöd konvergerar man lagstiftningen i 

minsta möjliga mån, vilket också anses även vara mer påtagligt vid ett least likely fall. Genom 

att Socialdemokraterna bestred frågan och ansåg att detta var en fråga av nationell befogenhet 

kan fallet ses som ett least likely där man ej avsåg att konvergera lagstiftningen. Efter 

regeringsskiftet ändras inställningen något och direktiven till utredningen förändras och 

eftersträvar högre konvergens med EU, man avser även att förändra hyressättningen, samt att 

självkostnadsprincipen inte nödvändigtvis skall behållas och därav tas detta bort. Detta kan 

tyda på att vid regeringsskiftet blir integrations ambitionerna högre och nationella egenheter 

anses inte vara lika nödvändiga att behålla.  

 

Efter Kochska utredningen var de nationella aktörerna väldigt måna om att påverka 

utredningen, antalet remissvar vilket uppgick till 90 st tyder på ett högt intresse för frågan. 

Fastighetsägarna var till stor del positiva och ansåg att utredningen motsvarade deras 

önskningar. Hyresgästföreningen och SABO såg väldigt kritiskt på utredningens förslag, 

Hyresgästföreningen bestrider utredningen och helt förkastar allt utredaren kom fram till. När 

Hyresgästföreningen och SABO tillsammans sedan släpper en promemoria där de anser att 

bostadsaktiebolag fortfarande skall bedriva en hyresmarknad vilket riktar sig till hela samhället 
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och inte mot ”social housing”. Man var även kritisk mot att göra undantag i kommunallagen 

om vinstförbud. Man avsåg även att vid affärsmässiga principer skall verksamheten drivas 

långsiktigt och spärr mot höjda hyror behöver existera. Efter att SABO och 

Hyresgästföreningen lämnade sitt gemensamma yttranden förändrar regeringen sin position 

och möter till största del deras krav och synpunkter.  Efter regeringens promemoria, blev 

Hyresgästföreningen och SABO till största del positiva, men Hyresgästföreningen vill förändra 

ordvalet från affärsmässig grund till affärsmässiga principer. Fastighetsägarna är även de till 

viss del positiva men anser fortfarande att hyressättningssystemet är missgynnande för dem 

konkurrensmässigt. Den efterföljande propositionen vilket sedan blir lag (2010:879) har tagit 

Hyresgästföreningen och SABO i beaktande och till störst del följt deras åsikter, affärsmässiga 

principer är det värdeord vilket lagen åsyftar till och hyressättningssystemet motsvarar SABO 

och Hyresgästföreningen yrkanden. Fastighetsägarna drar tillbaka sin anmälan och den nya 

lagen träder i kraft. Uppsatsen anser att denna process ger belägg för att konvergensgraden vid 

europeisk integration och spillover påverkas av de nationella aktörerna och inte sker 

automatiskt genom att en nationell aktör anmäler lagstiftning till EU. Eftersom den svenska 

lagstiftningen har anpassat sig till EU har dock spillover från konkurrensrätten skett, men 

Sverige har trots det behållit sin nationella egenhet gällande allmännyttan på grund av det 

nationella aktörerna.  

 

Den svenska laganpassningen till EU har gett vissa konsekvenserna på hyresförhandlingarna, 

de verkar tillsynes vara delade mellan hyresgästerna och hyresvärdarna. Hyresförhandlingarna 

har enligt respondenterna påverkats av lag (2010:879). Dels i att den hyresnormerande rollen 

avskaffades samt att hyresgästerna verkar även uppfatta en förändring i yrkanden gällande 

ökade avkastningskrav. Detta faktum verkar hyresvärdarna vara oeniga om. Det verkar därav 

vara olika beroende på olika bolag. Genom att lagstiftningen friställt de kommunala bolagen 

och de skall drivas med affärsmässiga principer kan det tänkas att divergensen mellan bolagen 

har ökat då de kan mer enskilt bedöma vad de anser är affärsmässiga principer. Dessa 

konsekvenser tyder på att hyresvärdarna har möjligheter att efterfråga mer marknadsmässiga 

hyror och därmed förskjutit sin maktposition och inflytande mot hyresgästföreningen. Genom 

möjligheten att efterfråga mer marknadsmässiga hyror kan tänkas vara ett steg i en riktning 

mot resten av EU där marknadshyror är norm.  
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Hyresgästerna upplever att hyresvärdarna anger att de inte anser att hyran är marknadsmässig 

vid förhandlingarna. Genom att hyresvärdarna säger att hyrorna ej blivit mer marknadsmässiga 

tyder det på att efterfrågan för mer marknadsmässiga hyror eftersträvas, men att deras 

förhandlingspart Hyresgästföreningen i Stockholm lyckats att förhindra detta. 

Hyresgästföreningen verkar således behållit sin maktposition gällandet förhindrandet av 

marknadshyror, samtidigt har även hyresvärdarna förflyttat sin maktposition genom 

möjligheten att eftersträva marknadshyror. Respondenterna är oense om hyrorna har stigit, 

Hyresgästföreningen anser att hyrorna har stigit medan hyresvärdarna anser att det inte har 

gjort detta. Samtidigt som mer marknadsmässiga hyror efterfrågas, verkar hyresgästföreningen 

samtidigt vara fortsatt en viktig aktör i förhandlingarna då hyresvärdarna upplever att hyrorna 

ej blivit marknadsmässiga.  

 

Angående mängden inflytande verkar parterna vara mycket oense, där hyresgästföreningen 

anser att hyresvärdarna har mer inflytande och hyresvärdarna anser det motsatta. Det verkar 

därav finnas stor oenighet gällande hur man uppfattar hyresförhandlingarna och dess dynamik. 

Genom att de råder oenighet om vem som har mest inflytande kan det tänkas att båda parterna 

är missnöjda med maktbalansen inom förhandlingarna. Det faktum att parterna verkar vara 

oense om vilka som har mest inflytande kan kopplas till den process uppsatsen belägger där 

parterna varit aktiva för att få sin vilja igenom. Den konfliktlinje som existerade under 

processen fram till lag (2010:879) verkar existera även efter lagändringen och under 

hyresförhandlingarna.  

 

7. Slutsats 

 

De största konsekvenserna efter införande av lag (2010:879) enligt respondenterna verkar vara 

ökad hyra vid nyproduktion. Det verkar även vara så att under förhandlingarna kan 

marknadsmässiga hyror eftersträvas, samt att hyresgästerna upplever att hyresnivåerna har 

stigit. Eftersom det råder stor oenighet gällande inflytandet på förhandlingarna kan det tänkas 

att det är en effekt av förändrad lagstiftning där parterna har fått förändrade roller och därmed 

upplever situationen som att de inte har lika mycket inflytande. Parterna verkar vara helt 

oeniga om vem som tjänar på att frågan går till hyresnämnden. Att det råder viss oenighet 
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under förhandlingarna kan tänkas speglas tillbaka till processen fram till lag (2010:879) där 

parterna även där var oeniga och fick igenom olika mycket av sina åsikter. Maktbalansen 

verkar inte förändrats i helhet, men möjligheten att efterfråga marknadsmässiga hyror verkar 

från Hyresgästföreningens enkätsvar ökat, detta kan tyda på att hyresvärden har skjutit fram sin 

position i förhandlingarna och kan eftersträva högre vinst. Faktumet att hyresvärdarna upplever 

att hyror ännu inte är marknadsmässiga kan då tyda på att Hyresgästföreningen Stockholm har 

behållit en stor del av dess inflytande på förhandlingarna och därmed förhindrat en sådan 

utveckling. Den svenska hyressättningsmodellen verkar bestå och inte förändrats i helhet sedan 

lagändringen. Dock skapar möjligheten att efterfråga marknadsmässiga hyror en 

förhandlingssituation vilket kan leda till att Sverige rör sig mot en framtid med mer 

marknadsmässiga hyror och därmed en förskjutning mot en mer liknande hyresbostadsmarknad 

som resterande EU. Detta bör utredas ytterligare i framtida forskning.  

 

Lag (2010:879) har dels haft en påverkan på hyresbostadsmarknad i form av konsekvenser på 

förhandlingarna och det faktiska ramverket. Genom att regeringen valde att frångå den 

Kochska utredningens yrkanden och anamma Hyresgästföreningen och SABO:s linje visar 

processen att nationella aktörer påverkar graden av lagstiftningskonvergens och europeisk 

integration. Processen fram till lag (2010:879) visar att nationella aktörer har en större 

påverkan på graden av spillover och integration än vad neofunktionalismen hävdar. Europeisk 

integration och lagstiftningskonvergens påverkas därmed av nationella aktörer samt deras 

ståndpunkter. Genom att regeringen valde att hörsamma Hyresgästföreningen och SABO och 

därmed anpassa lagstiftningen till vad dessa nationella aktörer eftersträvade visar det på att 

europeisk integration och spill over påverkas av nationella aktörers agerande. Från dessa 

resultat kan slutsatsen dras att hypotesen uppsatsen presenterar verkar stämma. Nationella 

aktörer har en påverkan på den grad av spill over och europeisk integration som uppstår. Det är 

dock så att detta resultat kan vara en produkt av faktumet att parterna på Sveriges 

hyresbostadsmarknad är stora aktörer med mycket inflytande och att processen inte hade 

kunnat få ett annat utfall än att Hyresgästföreningen och SABO:s åsikter hörsammades. 

Studien och fallet kan således vara uppbyggt på ett sådant sätt att hypotesen uppsatsen utgår 

ifrån från början skulle stämma. Hypotesen får enligt uppsatsen stöd, samtidigt som det måste 

problematiseras att den från början möjligtvis varit förutbestämd att få stöd. För att hypotesen 

inte skulle få stöd hade den Kochska utredningens yrkanden och Fastighetsägarnas klagomål 
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blivit realiserade. Detta skedde inte, men sett ur ett helhetsperspektiv var det kanske inte heller 

realistiskt med tanke på hur den svenska hyresbostadsmarknaden är uppbyggd. Resultatet går 

dock emot vad neofunktionalismen avser gällande processen kring europeisk integration och 

spill over. Neofunktionalismen ser europeisk integration som en process med likt en linje där 

integration och spill over är nästintill oundvikligt om en nationell lagstiftning skiljer sig och 

går emot EU lagstiftning. Resultatet i denna studie tyder på att så inte alltid är fallet, utan 

nationella aktörer har en större roll än vad neofunktionalismen tillskriver dem. Genom att 

empirin uppsatsen insamlat går emot detta faktum och ger hypotesen stöd anses ge hypotesen 

viss förklaringskraft och komplementera neofunktionalismens antaganden. Dock behöver detta 

utredas ytterligare då det kan vara så att hypotesen i detta fall var förutbestämd att stämma.  

 

Anpassningen till EU lagstiftning har påverkat det formella ramverket för den svenska 

hyresbostadslagstiftningen och det själva förhandlingarna. Den svenska lagstiftningen har 

förändrats för att inte gå emot EU lagstiftning, detta har dock skett i liten utsträckning och 

några långtgående förändringar på lagstiftningen har inte skett. På ett praktiskt plan verkar 

hyresförhandlingarna påverkats till viss del på grund av den förändrade lagstiftningen. Parterna 

är dock oense om vilken påverkan den förändrade lagstiftningen har medfört. Hyresgästerna 

anser att hyrorna har höjts medan hyresvärdarna anser att så inte är fallet. Majoriteten av 

respondenterna svarar dock att de anser att förändringen att allmännyttan ska drivas med 

“affärsmässiga principer” har påverkat förhandlingarna. En av respondenterna säger att de nu 

inte finns något i lagstiftningen som de kan förhålla sig till vid förhandling. Detta tyder på att 

det är upp till parterna på hyresmarknaden att komma överens om hyrorna. EU interventionen 

har därmed medfört påverkan även på det rent praktiska inom hyresförhandlingarna, den 

verkar ha öppnat upp hyresmarknaden för parterna att själva förhandla fram hyrorna utan lika 

stor vägledning från lagstiftningen som tidigare, då varken allmännyttans hyresnormering 

består eller allmännyttans självkostnadsprincip. De förändringar vilket skett i lagstiftningen 

verkar därmed i sin tur skapat förändringar i själva förhandlingarna. Möjligheten att eftersträva 

marknadsmässiga hyror verkar även det vara en konsekvens av den förändrade lagstiftningen. 

Detta kan tyda på att trotts att den svenska kollektivistiska hyresförhandlingen ser sig lik ut kan 

dess framtida utfall likna ett mer marknadsorienterad EU. 

 

Hyror förhandlas på lokal nivå och därför kan resultatet av denna studie inte direkt 
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generaliseras till andra lokalt förhandlade hyror. Dock påverkar den nationella lagstiftningen 

alla berörda parter och gör således att förändringar på lagstiftningen rimligtvis bör påverka 

aktörer vare sig de är lokaliserade inom studiens avgränsning eller utanför. Eftersom hypotesen 

denna uppsats testar får stöd från resultatet bör den således appliceras på andra fall av 

europeisk integration för att testas ytterligare, antingen för att valideras eller falsifieras. 

Eftersom denna studie fokuserar på ett specifikt fall kan eventuella resultat av denna studie 

vara avvikande från en norm och endast appliceras på studiens fall. Därför är 

generaliseringsambitionerna moderata och eftersträvar snarare att belysa skeendet och 

problematisera fenomenet.  
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Bilaga 

Hyresförhandlingarna sedan lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag.  

 

Hej. Tack för att ni tar er tid att fylla i denna enkät. Enkäten görs i samband med ett 

examensarbete på 15 HP inom ämnet statsvetenskap vid Uppsala universitet. Ämnet för 

uppsatsen är bla att undersöka eventuella förändringar på hyresförhandlingarna sedan lag 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därav är det av intresse för mig 

att skicka en enkät till er. Alla svar är anonyma och ska användas för att bedöma eventuell 

förändring i hyresförhandlingarna. Har du ej förhandlat hyror innan 1 januari 2011 ser jag 

gärna att du svarar på enkäten. Alla svar uppskattas och bidrar till att analysens kvalité. 

Enkäten består av 10 frågor och tar ungefär 5 minuter. 

 
Längst ner på enkäten finns möjligheten att lämna kontaktuppgifter om man är intresserad av 
att delta i en mer djupdykande intervju om hyresförhandlingarna. Detta skulle vara mycket 
värdefullt. 
 
Vid ev frågor eller funderingar är ni fria att kontakta mig på:  
 
Johannes.forssman@gmail.com 
Tack för ditt deltagande.  
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1. Vilken typ av organisation förhandlar du hyror för? (Skriv gärna i kommentarsrutan 
vilket bolag/respektive lokal organisation du förhandlar för)  
För ett privat bostadsbolag [  ]  
För ett kommunalt bostadsbolag [  ] 
För hyresgästföreningen [  ] 
Bostadsbolag/lokal organisation: 
 
 
 
 
2. När förhandlade du hyror för första gången?  
För mer än 10 år [  ]    För mellan 7-10 år sen  [  ]    För mellan 4-7 år sen [  ] 
För mellan 1-3 år sen [  ]  Detta är min första hyresförhandling [  ] 

 
 
3. Upplever du att kravet att allmännyttan ska drivas enligt “affärsmässiga principer” 
påverkat hyresförhandlingarna?  
Stämmer inte alls [  ]      Stämmer varken mer eller mindre  [  ]        Stämmer bra [  ]  
Stämmer mycket bra  [  ]        Vet ej [  ] 
Kommentarer:  
 

 
 
4. För hyresvärdar, både privata och kommunala. Upplever ni ökade avkastningskrav 
sedan lagen om allmännyttiga aktiebolag (2010:879)?  
Stämmer inte alls [  ]   Stämmer i viss grad [  ]     Stämmer varken mer eller mindre [  ] 
Stämmer ganska bra  [  ]     Stämmer mycket bra  [  ]   Vet ej [  ] 
Kommentarer: 
 
 
 
 
5. För kommunala bostadsbolag, Stämmer påståendet: Kravet att allmännyttan ska 
drivas genom "affärsmässiga principer" har haft en hyreshöjande effekt på våra 
lägenheter?  
Stämmer inte alls [  ]  
Stämmer till viss del [  ]  
Stämmer mycket bra [  ] 
Kommentarer: 
 
6. För alla. Anser du att lag (2010:879) möjliggjort att efterfråga mer marknadsmässiga 
hyror ? 
Nej [  ] 
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Varken ja eller nej [  ] 
Ja [  ] 
Kommentarer: 
 
7. Nedan följer två påståenden där du klickar i det svar du anser bäst stämmer överens 
med din uppfattning. 
Presumtionshyran 
har ökat sedan lag 
(2010:879) 
infördes 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
varken mer 
eller mindre 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Vet ej /vill ej 
svara 

Det är viktigt att 
bruksvärdeshyra 
dominerar på 
hyresmarknaden 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
varken mer 
eller mindre 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Vet ej/vill ej 
svara 

 
8.För hyresgästföreningen. När hyrorna skall förhandlas, hur ofta upplever du att 
hyresvärden anger nedanstående skäl för höjning av hyresnivåerna?  
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Hyran motsvarar inte 
bruksvärdet 

     

Ej marknadsmässiga 
hyror 

     

Följa inflationen      

Ökade avkastningskrav      

Ökad driftskostnad      

Räntan      

 
Kommentarer: 
 
9. Anser du att det har blivit en förändring i hyresnivåer sedan allmännyttans 
hyresnormerande roll avskaffades? 

 
Nej [  ] 
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Ja, hyresnivåerna har sjunkit [  ] 
Ja, hyresnivåerna har stigit [  ] 
Kommentarer: 
 
10. Anser du att aktörerna vid hyresförhandlingarna har lika mycket inflytande 
Kommentera i rutan nedan  
 
 
11. Det skulle vara värdefullt för min uppsats om du kunde ställa upp på en intervju. 
Antingen via telefon eller i person. Har du möjlighet att delta lämna gärna dina 
kontaktuppgifter. Tack på förhand!  
Namn  
Företag  
E-postadress  
Telefon  
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