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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av svensk bostadspolitik. Den 
politiska process som ledde fram till Prop. 2009/10:185, som låg till grund för bland annat Lag 
2010:879, s.k. nya allbolagen, är uppsatsens fokus, och en processpårning genomförs för att 
kartlägga och beskriva den. Denna process innebar en relativt stor omprövning av förutsättningarna 
för den svenska hyresmarknaden.  Det rör sig om en politisk process som utmärks av omfattande 1

dialog och förhandling mellan aktörerna kopplade till den svenska hyresmarknaden: 
Regeringskansliet, Hyresgästföreningen, SABO, Fastighetsägarna, och SKL. Beskrivningen av 
denna process i svensk bostadspolitisk historieskrivning bygger i stort sett på en tidigare uppsats, 
författad av Sonja Pagrotsky.  Pagrotskys uppsats är en välskriven skildring av förloppet, baserad 2

dels på fyra intervjuer, men framför allt på det offentliga tryck och textmaterial från de involverade 
aktörerna som finns tillgängligt. 

Inomvetenskapligt syftar denna uppsats till att komplettera Pagrotskys beskrivning, och fokuserar 
på att beskriva den politiska processen ur ett mer informellt och strategiskt perspektiv. De skrivelser 
som publicerades av de olika aktörerna i denna process var resultatet av ett omfattande idé- och 
strategiarbete, och av mycket förhandling. En heltäckande förståelse av processen kräver en 
förståelse av det arbete som bedrivits mellan det att aktörerna faktiskt gått ut offentligt med åsikter 
och förslag i skrift. På denna punkt är inte Pagrotskys uppsats särskilt djupgående, varför ett mer 
omfattande material tagits fram för denna uppsats bestående av fler intervjuer med nyckelpersoner 
för att fördjupa förståelse för den politiska processen. Bland annat har flera bakomliggande 
överväganden och händelser som inte beskrivs vare sig i offentligt tryck eller framkommer i 
Pagrotskys uppsats identifierats, t.ex. en gemensam avsiktsförklaringen från december 2006.  3

Uppsatsens utomvetenskaplig relevans bygger på att den behandlar en viktig förändring av 
förutsättningarna för den svenska hyresmarknaden. Inte minst mot bakgrund av dagens 
intensifierade bostadsdebatt är det viktigt att ha en grundlig förståelse av hur man tänkt när man 
utformat den svenska bostadspolitiken, särskilt med tanke på att det är ett område som är både 
komplext och politiskt kontroversiellt och polariserat. Ambitionen och syftet med denna uppsats är 
att bidra till sådan förståelse. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur stor förändringen faktiskt blev är föremål för diskussion, Pagrotsky menar att den var relativt liten 1

(Sonja Pagrotsky, Utmaningen av allmännyttan - hur en svensk modell kan försvaras i en internationell 
värld, Stockholms universitet, 2010, s. 68), men att denna process tagits på stort allvar av de inblandade 
aktörerna råder det ingen tvekan om.

 Se Bo Bengtsson (red.), Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, 2 uppl., 2

Égalité, Malmö, 2013 och Bengtssons kapitel i Tapio Salonen (red.), Nyttan med Allmännyttan, Liber, 
Stockholm, 2015, som är det senaste viktiga tillskottet till forskningen på detta område. Se även Pagrotsky.

 Bilaga 1, beskrivs mer utförligt i undersökningsdelen.3
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1. Hur gick den politiska processen som ledde fram till Prop. 2009/10:185 och nya allbolagen till? 
2. Hur agerade de olika aktörerna mellan de yttranden som publicerades i text?  
3. Vad såg de för hot och risker, och vilka handlingsalternativ bedömde de att de hade under 

processen? 

2. Metod 

2.1 Material och urval 

Materialet till denna uppsats består främst av 12 semistrukturerade intervjuer , och även offentligt 4

tryck och aktörernas skrivelser för att komplettera (i hög utsträckning samma som Pagrotsky 
analyserat). En del andra skrivna och elektroniska källor har också använts. 

Precis som i Pagrotskys uppsats har centralitet  varit ett viktigt kriterium för urvalet, 5

intervjupersonerna har valts därför att de haft centrala roller i processen. I princip alla 
intervjupersonerna kan sägas ha varit direkt involverade i arbetet och förhandlingarna som utgör 
processen som är föremål för studien. De utgör en betydande del av den totala populationen av 
beslutsfattare som varit direkt involverade i processen, även om det är svårt att bedöma exakt hur 
stor denna population är och vilka den innefattar. Metoden som kallas snöbollsurval  har varit 6

vägledande för att bedöma vilka personer som ska intervjuas. Utgångspunkten är de som intervjuas 
i Pagrotskys uppsats, varje person har därefter frågats vilka de anser var viktiga i processen. 

Anledningen till att fler intervjuer gjorts med representanter för Hyresgästföreningen än med de 
andra parterna är att uppsatsens fokus ursprungligen var tänkt att vara på dem. Materialet visade sig 
sedan vara fruktbart för en analys av processen som helhet.  7

Att endast en person intervjuats på SKL är möjligtvis problematiskt. Det beror framför allt på 
organisationens mindre framträdande roll som aktör i denna process, och med den begränsade tiden 
för och omfattningen av undersökningen. Nedan följer en lista av de personer som intervjuats och 
vilka roller de hade när processen pågick, och vilken roll de hade när intervjuerna genomfördes, 
ifall denna förändrats. 

Dan Ericsson – statssekreterare till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, 
Finansdepartementet, numera konsult, Diplomat Communications  

 Vägledande för genomförande av intervjuer har varit kapitlet ”Elite interviewing” i Peter Burnham, Karin 4

Gilland Lutz, Wyn Grant och Zig Layton-Henry, Research Methods in Politics, 2 uppl., Palgrave MacMillan, 
New York, 2008, s. 231-247

 Min förståelse av centralitet bygger på resonemangen i: Jan Teorell och Torsten Svensson, Att fråga och att 5

svara, Liber, Stockholm, 2007, s. 105-106

 Snöbollsurval handlar om att kartlägga ett mer eller mindre formellt nätverk av relevanta aktörer genom att 6

fråga varje aktör vilka de anser är relevanta, se Teorell och Svensson, s. 86-87

 Det kan tilläggas att även stora delar av Tore Ljungkvist, Skälig hyra - en studie av bruksvärdessystemet, 7

Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet, 2015 utgjort en grund 
för arbetet med uppsatsen, vilket innebär att ytterligare ett perspektiv från Fastighetsägarsidan varit 
vägledande.
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K. A. Stefan Svensson - ämnesråd, Finansdepartementet, expert, Kochska utredningen , numera 8

ämnesråd, Näringsdepartementet 

Barbo Engman - förbundsordförande, Hyresgästföreningen Riksförbundet, numera pensionerad  
PG Nyström - förbundsjurist, Hyresgästföreningen Riksförbundet 
Pär Svanberg - förhandlingschef och bostadspolitiskt ansvarig, Hyresgästföreningen Riksförbundet, 
numera senior bostadspolitisk expert, Hyresgästföreningen Riksförbundet 
Maria Unde Westerberg - kommunikationsstrateg, Hyresgästföreningen Riksförbundet 
Jesper Nilsson - kommunikationschef, Hyresgästföreningen Riksförbundet, numera chef för 
kommunikation och insamling, Rädda Barnen 

Kurt Eliasson - VD, SABO 
Jörgen Mark-Nielsen - utredningsansvarig, SABO  

Reinhold Lennebo - VD, Fastighetsägarna Sverige 
Per-Åke Eriksson - VD, Fastighetsägarna Sverige, numera pensionerad  9

Per Henningsson - förbundsjurist, SKL 

Ericsson var ansvarig för förhandlingar med parterna, och Svensson var djupt involverad i arbetet 
som ledde fram till Prop. 2009/10:185. Engman, Nyström och Svanberg stod för 
förhandlingsarbetet med de andra parterna från Hyresgästföreningens sida, Eliasson och Mark-
Nielsen från SABO. Eriksson och Lennebo representerade Fastighetsägarna gentemot de andra 
parterna under processen, Henningsson var del av den grupp som representerade SKL och tog fram 
deras förslag. Nilsson och Unde Westerberg ansvarade för kommunikationsarbetet på 
Hyresgästföreningen Riksförbundet under processens gång. 

2.2 Källkritik 

”Allmänt bör man förvänta sig av människor att de försöker framställa sin egen roll i så fördelaktig 
dager som möjligt”, skriver Teorell och Svensson , i sin diskussion av tendens. Eftersom att urvalet 10

består av personer som haft centrala roller som representanter för olika intressen i en politisk 
process är det sannolikt att det i intervjuerna ”sker en viss filtrering av verkligheten”, som Teorell 
och Svensson skriver. Det faktum att alla centrala aktörer på något sätt representerar ett särintresse 
och agerar i en politiserad miljö gör att objektivitet inte varit vägledande vid urvalet, det finns 
förmodligen inga ”neutrala” aktörer i denna process. Fokus har istället legat på aktörernas egna 
uppfattningar om risker och strategiska handlingsalternativ med mera. 

Intervjupersonerna gör i sin framställning ett urval som visserligen kan dölja saker, men även lyfta 
fram det som de upplevde var mest relevant i denna komplexa process. Det faktum att det gått över 
fem år sedan händelserna gör att aktörernas minnen ibland sviktar. Däremot bedöms denna 
minskade samtidighet vara fördelaktig för undersökningen överlag. Pagrotskys uppsats skrevs i 
princip medan processen fortfarande var igång. Det är därför möjligt att aktörerna var mindre 

 Utredning som producerade betänkande SOU 2008:38, beskrivning följer i uppsatsens processdel.8

 Fastighetsägarna Sverige bytte VD under processens gång, första juli 2009.9

 Jan Teorell och Torsten Svensson, Att fråga och att svara, Liber, Stockholm, 2007, s. 10610
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benägna att berätta om processen, eftersom det var mer kontroversiellt. Nu när det gått över fem år, 
vi haft regeringsskifte och flera av nyckelaktörerna inte längre jobbar med dessa frågor är det 
rimligt att anta att det finns en större avspändhet och ärlighet i diskussionen av denna process. 
Dessutom rör det sig om frågor aktörerna är djupt kunniga om och varit delaktiga i under lång tid. 
Intrycket har varit att de tycker det är roligt att berätta om processen. 

Sannolikheten att aktörerna ljuger rakt ut och hittar på saker bedöms vara ganska liten. Det är en 
riskabel strategi (med stor förlust i förtroendekapital om det kommer fram), och intervjupersonerna 
har varit medvetna om att intervjuer gjorts med alla parter, för att möjliggöra triangulering av 
uppgifterna. Dock kan det så klart inte helt uteslutas att någon intervjuperson kanske ljugit. Denna 
uppsats förlitar sig i hög grad på triangulering av de olika intervjuerna, eftersom att det rör sig om 
motståndare i en politisk process. Om två aktörer med motsatta intressen och olika versioner av hur 
en process gått till hävdar samma sak, ”så kan man i bästa fall sluta sig till att deras tendens tar ut 
varandra”, menar Teorell och Svensson. Ofta står dock ord mot ord, till exempel om vad som sades 
i ett möte mellan två personer bakom stängda dörrar. Denna uppsats förhåller sig försiktigt till 
sådana uppgifter, men försöker ändå göra bedömningar av vad som sannolikt skett eller sagts, i den 
mån det är möjligt. 

Ett problem som är svårt att komma runt är aktörernas s.k. ”hindsight bias”, tendensen att se 
deterministiskt på händelser efter att de inträffat. Uppsatsen försöker kartlägga aktörernas 
riskbedömningar, men det är svårt att avgöra sanningshalten i beskrivningarna av dessa när alla 
aktörer har facit i hand, det blir lätt så att man medvetet eller omedvetet korrigerar minnet av vad 
man trodde då efter vad som faktiskt sedan hände. 

2.3 Begränsningar 

Processen som undersöks existerar naturligtvis inte i ett vakuum, utan är en del av en bostadspolitik 
och relation mellan aktörerna i kontinuerlig förändring. För denna uppsats har följande 
avgränsningar gjorts, tidsspannet som undersökts är från 2002 , då Fastighetsägarna lämnade in sitt 11

första klagomål till EU-kommissionen, till första januari 2011, när nya allbolagen lagen trädde i 
kraft. Särskilt fokus ligger på perioden från våren 2007 då Kochska utredningen får nya direktiv, till 
mars 2010 när Prop. 2009/10:185 färdigställs. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att processen 
studerats med fokus på parterna på hyresmarknaden och deras perspektiv. Det finns en partipolitisk 
dimension till denna process, säkerligen med ett antal relevanta beslutsfattare, men dessa perspektiv 
ryms inte inom ramen för denna kandidatuppsats. Avgränsningarna har gjorts av tids- och 
utrymmesskäl. 

Fokus i uppsatsen ligger på aktörerna och den politiska processen. Materialet som samlats in till 
denna beskrivande studie är ganska omfattande, och för att tillgängliggöra så mycket som möjligt 
av det har beskrivningen av bakgrund och sakfrågor gjorts så kortfattat som möjligt. För mer 
uttömmande information om dessa hänvisas läsaren till Bengtsson och Pagrotsky.  12

 Även Pagrotsky ser klagomålen till EU som startskott för processen.11

 I efterhand kan man konstatera att studiens omfång möjligtvis borde ha begränsats ytterligare, men dessa 12

är de avvägningar som gjorts.
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3. Teori 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Leif Lewins antaganden om politik som rationellt handlande i Ideologi och strategi  utgör ett 13

användbart grundraster för att förstå den här processen. ”Manövrerande i syfte att få åtminstone 
något när man uppenbarligen inte kan få allt kallas strategiskt handlande” skriver Lewin.  14

Lewin tar även avstånd från determinism och överbestämda förklaringar, som framställer 
händelseförlopp som givna, de enda möjliga utgångarna. Samma angreppssätt försöker denna 
uppsats anlägga på processen som studeras nedan. Samtidigt är det viktigt att förstå och hålla i 
åtanke de strukturella begränsningarna för aktörernas handlande. ”Politikerna är begränsade av de 
ekonomiska resurserna och de politiska traditionerna. Ideologiska eller strategiska lappkast skulle 
rasera det förtroende, som är en politikers främsta tillgång i det politiska spelet”, skriver Lewin.  15

Alla aktörer som intervjuats är inte politiker, men de agerar som representanter för politiska 
organisationer, för att nå politiska mål, vilket gör Lewins resonemang relevant för att förstå deras 
handlande. 

Rationellt handlande i politiken innebär enligt Lewin att kunna rangordna sina preferenser, men 
även att ”att man inte alltid obevekligt håller fast vid den ursprungliga preferensordningen utan 
istället att man i konfrontationen mellan det önskvärda och det möjliga manövrerar på ett sådant sätt 
att så mycket som möjligt av ens önskemål förverkligas i nuläget utan att därför utsikterna på längre 
sikt försämras.”  16

Lewin påminner även om distinktionen mellan kohandel och kompromiss, som är användbar att ha i 
huvudet när man närmar sig en process som utmärks av omfattande förhandlingar. Kohandel 
innebär att göra avsteg från sin preferens i en viss fråga, i utbyte mot att motparten gör avsteg i en 
annan fråga, man ”byter” frågor. En kompromiss däremot, innebär att vardera part går ungefär 
halvvägs i samma fråga, för att mötas vid en punkt båda kan godta.  Huvudaktörerna i dessa 17

förhandlingar är representanter för mycket komplicerade nät av intressenter och beslutsfattare. En 

 Leif Lewin, Ideologi och strategi, upplaga 5:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 200213

 Lewin, s. 1314

 Lewin s. 2015

 Lewin s. 1416

 Lewin s. 27-2817
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annan vanlig taktik för att hantera sådana lägen är att skjuta på framtiden frågor man inte kan enas 
om.  18

Ytterligare ett fenomen är som bidrar till förståelsen av processen är det som kallas 
samförståndskultur, en svårfångad värdering som inte desto mindre bedöms ha inverkan på 
processen som studeras i denna uppsats. Samförståndskultur i ett förhandlingssammanhang kan 
förstås så som det beskrivs av Lewin:  

”Ett nederlag innebär ofta att motståndaren får igenom några viktiga principer, under det att 
detaljerna kan vara möjliga att påverka för förloraren. Särskilt är detta fallet i vårt land, har det 
hävdats. I Sverige vill man inte ha några riktiga förlorare. Samförståndskulturen upplevs som en 
stor tillgång och kan bibehållas bl. a. genom att segraren inte tar allt utan ser till att också förloraren 
får något.”  19

Till sist står det klart att organisationsformen för hyresmarknadspolitiken och för den process som 
beskrivs i uppsatsen är en korporativ modell, där legitimitet eftersträvas genom att intressegrupper 
av staten ges betydligt utrymme att fatta beslut i frågor som påverkar de grupper de antas 
representera, och att beslut huvudsakligen nås genom förhandling.  20

4. Bakgrund 

4.1 Hyresmarknaden 

Sveriges hyresmarknad kan sägas ha sitt ursprung i Bostadssociala utredningen, vars betänkande 
presenterades 1945. Hyresreglering infördes under krigsåren och har funnits kvar i olika former 
sedan dess. Bruksvärdessystemet, hyressättning baserat på ett antal faktorer som avgör en lägenhets 
bruksvärde  utvecklades inte minst genom en serie reformer på sent 60-tal och tidigt 70-tal. Staten 21

subventionerade genomgående byggande fram till finanskrisen på 90-talet, då regeringen Bildt 
genomförde stora reformer, inklusive på bostadsområdet och tog bort mycket av de 
subventionssystem som byggts upp under de föregående 30 åren. 

Hyresmarknaden fungerar som ett korporativt system, likt arbetsmarknaden, där 
intresseorganisationer i hög utsträckning förhandlar hyrorna åt hyresgästerna och hyresvärdarna. De 
dominerande intresseorganisationerna är Hyresgästföreningen (den överlägset största organisationen 
som representerar och förhandlar åt hyresgäster), Fastighetsägarna (representerar de privata 
fastighetsägare som inte själva förhandlar direkt med hyresgästerna), och SABO 
(intresseorganisationen för Sveriges kommunägda bostadsföretag). 

 För en ingående beskrivning av en förhandling där just denna teknik används flitigt, se Richard C. 18

Holbrooke, To end a war, Random House, New York, 1998, som beskriver förhandlingarna i Dayton 1995 
för att nå ett slut på konflikten i forna Jugoslavien.

 Lewin s. 2919

 Definitionen är hämtad från Bo Rothstein (red.), Politik som organisation, 5 uppl., Studentlitteratur, Lund, 20

2014, s. 73-76

 Både begreppet och systemet är mycket omdebatterade, se t.ex. Ljungkvist, Bengtsson och Salonen.21
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Den s.k. ”allmännyttan”, de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen, är alltså bostadsbolag 
som ägs av kommunerna, som ett sätt för kommunerna att bedriva en social bostadspolitik och se 
till medborgarnas bostadsförsörjning. Den har spelat en betydande roll på den svenska 
hyresmarknaden sedan 50-talet. Andra viktiga faktorer att ha i åtanke är att hyrorna hos de 
kommunalt ägda bostadsföretagen var normerande vid en jämförande bedömning av vad som är en 
rimlig hyra, t.ex. ifall en hyresgäst överklagade sin hyra till en hyresnämnd. Detta innebar i 
praktiken att hyresförhandlingarna mellan det kommunala bolaget och Hyresgästföreningen i 
princip satte hyran även för privata fastighetsägare.  

En viktig händelse för förståelsen av processen nedan är den s.k. ramöverenskommelsen mellan de 
tre parterna, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna 2001. Detta var en 
överenskommelse om utgångspunkter och specifika överenskommelser för ett antal frågor som 
berör hyresmarknaden, och var resultatet av ett närmande mellan parterna för att lösa en strid över 
det som idag kallas hyressättningsavgift. Överenskommelsen låg till grund för det man kallade 
trepartssamarbetet, mellan parterna på hyresmarknaden.   22

För en mer ingående (men ändå mycket koncis) beskrivning av svensk bostadspolitisk historia, se 
Bengtsson och Pagrotsky. För en koncis beskrivning av bruksvärdessystemet (dock skriven utifrån 
Fastighetsägarnas perspektiv), se Ljungkvist. 

5. Process 

5.1 Fastighetsägarna klagar till EU-kommissionen 

Fastighetsägarna bestämmer sig 2002 för att lämna in ett klagomål  till EU-kommissionen. 23

Bakgrunden till detta första klagomål (ett andra, mer omfattande skulle komma 2005) var att 
regeringen genom en förordning beslutat att ge statligt stöd till kommuner med bostadsföretag som 
hade ekonomiska problem, genom Statens bostadsnämnd (SBN). Enligt Per-Åke Eriksson  ville 24

sedan Lars Erik Lövdén (kommun- och bostadsminister 2002-2004) ge det statliga stödet direkt till 
bostadsbolagen, och då protesterade Fastighetsägarna. Eftersom att allmännyttiga och privata 
aktörer konkurrerar på samma marknad om samma hyresgäster argumenterade man att det rörde sig 
om otillåtet statsstöd. Fastighetsägarna hade varit med och bildat European Property Federation 
(EPF) 1997, en europeisk intresseorganisation för fastighetsägare. På EPF:s kansli i Bryssel fanns 
enligt Per-Åke kunniga jurister som hjälpte dem att genom EPF genomföra en anmälan till EU-
kommissionen om otillåtet konkurrenssnedvridande statsstöd, när Lars Erik Lövdén inte 
hörsammade deras klagomål över stödet. 

 Flera av intervjupersonerna framhåller detta samarbete som viktigt. Trepartssamarbetet bedöms, baserat på 22

intervjuerna, ses av aktörerna som viktigt för att skapa legitimitet för partsmodellen på hyresmarknaden, och 
man har en positiv inställning till denna typ av samarbete, ett exempel på samförståndskultur.

 Ordet ”anmälan” används i också uppsatsen för att beteckna klagomålen, för omväxling, även om de 23

formellt sett var klagomål. I intervjuerna refereras för det mesta till just Fastighetsägarnas ”anmälan”.

 Om inget annat sägs kommer all information som tillskrivs intervjupersonerna i uppsatsen från de 24

intervjuer som genomförts.
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När de läste på inför den anmälningen insåg de att det som var otillåtet statsstöd enligt EG-rätten  25

även skulle kunna omfatta kommuners eget stöd till sina bostadsföretag, enligt Eriksson. 
Fastighetsägarna lät Ernst & Young ta fram en rapport 2004 där de bedömde att otillåtet statsstöd till 
kommunala bostadsföretag i Sverige år 2002 uppgick till ca 12 miljarder kronor. De anlitade även 
advokatbyrån Linklaters, inklusive en advokat från Londonkontoret som tidigare arbetat på EU-
kommissionens konkurrensenhet. 

Fastighetsägarna gjorde 2005 genom EPF en ny anmälan till kommissionen med det material man 
tagit fram, där man argumenterar att allmännyttan erhåller otillåtet statsstöd genom att kommunerna 
lämnar direkta bidrag till dem, går i borgen för dem utan att begära marknadsmässig ersättning, och 
ställer låga eller inga avkastningskrav på eget kapital.  En viktig anledningen till detta var enligt 26

Per-Åke Eriksson att man ansåg att Hyresgästföreningen inte levt upp till 
trepartsöverenskommelsen från 2001 om att anpassa hyrorna till konsumenternas värderingar.   27

Förbudet mot statligt stöd gäller dock bara om det äventyrar samhandeln mellan EU-länderna.  28

Fastighetsägarna bestämde sig därför efter råd från EPF att låta dem klaga hos kommissionen, så att 
det var europeiska fastighetsägare som klagade över att de inte kunde investera i Sverige på grund 
av ett stöd till de kommunala företagen de inte kan konkurrera med.  29

5.1.1 Målsättningar med klagomålen 

Det man ville uppnå med klagomålen var enligt Per-Åke Eriksson var att ”komma fram till ett 
hyressättningssystem som innebar att både privata och kommunala företag skulle kunna ha 
ekonomiska möjligheter att investera i ny- och ombyggnad, där det fanns efterfrågan.” Man ville 
även att allmännyttans hyresnormerande roll, som man ansåg var konkurrenssnedvridande, skulle 
avskaffas, så att Fastighetsägarna skulle bli en fullvärdig part på hyresmarknaden. Jörgen Mark-
Nielsen på SABO instämmer att Fastighetsägarna 2005 var ute efter att bli av med den 
hyresnormerande rollen, de hade enligt honom länge kämpat för det men tyckte att man nått vägs 
ände. 

Per-Åke Eriksson hävdar att Fastighetsägarna hade ett kunskapsöverläge, och att de andra parterna i 
princip saknade EG-rättslig kompetens när anmälningarna gjordes. Fastighetsägarnas strategi var 
enligt både Per-Åke Eriksson och Reinhold Lennebo att göra en EG-rättslig juridisk fråga av något 
som hittills varit en inhemsk politisk fråga. Det behövde vara ”tekniskt komplicerat och obegripligt 
för att nå framgång” menar Per-Åke Eriksson, så att inte Hyresgästföreningen skulle kunna driva 
fram demonstrationer som motstånd. Eriksson säger att han inte tror på stigmatiserande social 
housing, men att eventuellt stöd ska riktas direkt till hyresgästen, och att det vore önskvärt ifall 
distinktionen mellan allmännyttan och privata hyresvärdar upphörde, vilket enligt honom även var 
Fastighetsägarnas inställning under själva processen. 

 Byter 1 december 2009 namn till EU-rätten i enlighet med Lissabonfördraget25

 SOU 2008:38 s. 161, se även Pagrotsky s. 20-2126

 Denna bild överensstämmer med tidigare forskning, se Bengtsson s. 17727

 Se SOU 2008:38 s. 44628

 Per-Åke Eriksson intervju del 1, 58:00-1:00:3029
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5.1.2 Utgjorde klagomålen ett hot? 

Enligt PG Nyström blev man lite tagna på sängen av Fastighetsägarnas anmälan, den första 
ryggmärgsreaktionen var att EG-rätten inte var relevant. Man levde enligt Nyström i den absoluta 
övertygelsen, liksom övriga inklusive departementen, att EUs regelverk inte tar sikte på 
bostadsmarknaden, utan avser helt andra marknader. Enligt Jörgen Mark-Nielsen reagerade SABO 
inte så mycket på Fastighetsägarnas första anmälan. Det var inte välkänt i Sverige hur europeisk 
lagstiftning kunde påverka bostadspolitiken säger han, det gick upp för SABO först när man 
påbörjade sin dialog med Michaël Koch . Enligt Mark-Nielsen kändes det osäkert, eftersom att de 30

hade dålig kunskap och det inte fanns tillräckligt med rättsfall för att göra en bra bedömning. PG 
Nyström började inse att det kanske inte var så säkert att bostadsmarknaden var fredad från 
konkurrensreglerna när han läste Linklaters rättsliga analys och rådfrågade en professor i EG-rätt. 
Enligt Barbro Engman var Hyresgästföreningen oroliga för att kommissionen helt plötsligt skulle 
behöva applicera sina konkurrensregler på en hyresmarknad de inte visste någonting om. 

I potten låg, enligt Per-Åke Eriksson, att kommunala bostadsföretag skulle bli 
återbetalningsskyldiga för det statsstöd de fått ända sedan 1995, och att den svenska staten skulle 
behöva betala böter. Det kunde handla om ett par hundra miljarder kronor ifall Sverige skulle fällas 
i EU. Man ville uppmärksamma på denna hotbild, men inte gå ut med den offentligt, dels därför att 
det vore att ”dra igång ett världskrig”, och dels eftersom att Fastighetsägarna inte hade för vana att 
opinionsbilda på det sättet.  K.A. Stefan Svensson delar uppfattningen om att hotbilden var att man 31

riskerade att bli återbetalningsskyldig. SABO:s VD Kurt Eliasson tonar ner betydelsen denna 
hotbild skulle haft för SABO, han menar att det skulle blivit kommunernas problem, som äger 
allmännyttan. Han medger dock att risken fanns och att man tog den i beaktning. Jörgen Mark-
Nielsen delar uppfattningen och säger att SABO inte uppfattade det som ett reellt hot att bolag 
skulle bli återbetalningsskyldiga, det var landet som var anmält. 

Enligt Kurt Eliasson fanns det en uppenbar risk att det kunde bli en prövning i kommissionen, dock 
skulle de inte sannolikt inte agera förrän Kochska utredningen var klar. ”Kommissionen såg väl 
helst att det blev en lösning som Sverige tog hand om själva, men som skulle vara tillämpbar enligt 
EU:s regelsystem. Det var inte så att de älskade att få det där jobbet att kasta sig över utan de såg 
gärna att vi gjorde det” menar Eliasson. Även Per-Åke Eriksson säger att budskapet från 
kommissionen redan från början var: ”lös detta lokalt”, för att undvika att de skulle behöva 
tillrättavisa den svenska staten. 

Enligt Per Henningsson diskuterade man anmälningarna på SKL, men reagerade inte i någon 
egentligen mening förrän under Kochska utredningen. 

 Se nedan, 5.2 Kochska utredningen tillsätts30

 Det är svårt att bedöma hur sannolikt återbetalningsscenariot är. Det är dock intressant att ha med eftersom 31

att det representerar Fastighetsägarnas bild som de argumenterade för i sitt påverkansarbete, i en situation där 
ingen av aktörerna var helt säker på vad som gällde. Det är också möjligt att de andra aktörerna i efterhand 
tonar ner betydelsen av detta hot.
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5.2 Kochska utredningen tillsätts 

Den 20 oktober 2005 tillsatte samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin  en utredning ledd av 32

Michaël Koch med uppdraget att se över de villkor och förutsättningar som gäller för allmännyttan 
och vilka lagändringar som kan vara nödvändiga.  Per-Åke Eriksson hävdar att han tidigt i 33

processen hade ett enskilt möte med Mona Sahlin där han lyckades övertyga henne om situationens 
allvar.  Hyresgästföreningen menar att även deras klagomål till regeringen om att hyresgäster 34

genom kommunala vinstuttag från allmännyttan får finansiera annan kommunal verksamhet låg till 
grund för utredningen.  Ett avgörande i kammarrätten i Stockholm där man konstaterade att 35

självkostnadsprincipen inte skulle gälla allmännyttan gjorde enligt PG Nyström att man drev att 
självkostnadsprincipen skulle stärkas, man ville ha ett klargörande från regeringen om vad som 
skulle gälla.  K.A. Stefan Svensson säger att man tog de frågor man hade på bordet när man 36

tillsatte utredningen. 

Som klagande part kunde Fastighetsägarna åka ner och föra informella samtal med tjänstemännen 
på kommissionens konkurrensenhet i Bryssel. Även tjänstemän från den svenska förvaltningen 
besökte kommissionen och förde diskussioner.  Enligt Per-Åke Eriksson var det strategiskt viktigt 37

för Fastighetsägarna att svenska tjänstemän som ska informera den politiska ledningen var 
välinformerade och fick ta del av kommissionens synpunkter. Det var viktigt att få tjänstemännen 
att bekräfta att detta behövde tas på allvar. 

Under utredningsarbetet träffade Michaël Koch representanter från Fastighetsägarna, SABO, 
Hyresgästföreningen och SKL ett flertal gånger, de utgjorde referensgrupper för utredningen. Per 
Henningsson säger dock att SKL inte var med från början, utan att det dröjde minst en månad innan 
de insåg att utredningen var igång och hörde av sig och ville vara med. SKL hade under denna 
period enligt Henningsson relativt lite kontakt med SABO. SABO hade utvecklats (under 
decennier) från att vara en organisation som var tänkt att ta hand om det praktiska till att bli en 
intresseorganisation i sin egen rätt, och SKL bedrev vid denna tid inte särskilt mycket egen politik 
på bostadsområdet. Jörgen Mark-Nielsen bekräftar att SKL inte var med från början i utredningen, 
och säger att SABO hade lite kontakt med dem, man pratade i telefon och berättade lite grann vad 
som hände. 

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna däremot, hade haft täta kontakter ända sedan 
trepartsöverenskommelsen. Enligt Kurt Eliasson, Barbro Engman och Per-Åke Eriksson hade man 
en öppen informell dialog och brukade äta frukost tillsammans med jämna mellanrum på Royal 
Viking: det låg nära kontoren och där kunde man sitta ifred. Barbro Engman påpekar att 
Hyresgästföreningen och SABO under hela perioden haft väldigt mycket kontakt med varann: de 

 Officiellt fattar regeringen beslutet.32

 SOU 2008:38 s. 6433

 Av tidsskäl har inte detta möte kunnat bekräftas från andra källor. Dock bedömer jag att sannolikheten är 34

låg att mötet är ett påhitt (se diskussion under 2.2 källkritik), även om det inte är möjligt att veta vad som 
faktiskt sades.

 Pagrotsky s. 2235

 Kammarrätten i Stockholm, dom 2004-10-20, avdelning 03, mål nr 4919-0336

 SOU 2008:38 s. 16137
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har gemensamma organ som hyresmarknadskommittén, och mängder med formella och informella 
träffpunkter där de kontinuerligt för dialog, så båda aktörer hade kunskap om vad den andra höll på 
med. 

5.2.1 Regeringsskifte 

Valet 2006 ledde till regeringsskifte. Detta innebar att Mats Odell, i egenskap av kommun- och 
finansmarknadsminister fick Kochska utredningen på sitt bord. Enligt Dan Ericsson bestämde 
regeringen att man skulle ge Kochska utredningen tilläggsdirektiv när man gick igenom pågående 
utredningar efter att man tillträtt, vilket var innan han började som statssekreterare första januari 
2007. Enligt Dan Ericsson ville man ta hem frågan för att undvika att Sverige inte själva fick 
bestämma och att man skulle få social housing. Det skulle i sin tur göra det oerhört svårt att hantera 
valrörelsen 2010. Marknadshyror och avreglering var från politiskt håll förbjudna ord. Både 
Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen verkar ha haft ett antal möten med Mats Odell 
under 2006.  38

I oktober 2006 tillträdde Kurt Eliasson som VD för SABO. Han säger att han samma månad för 
första gången träffade Mats Odell, och att båda var överens om att försöka få ett svenskt avgörande 
av frågan, utan prövning i kommissionen. Kurt Eliasson uppfattade att Mats Odell tyckte att 
legitimiteten skulle vara starkare för en svensk egen lösning. Enligt Per-Åke Eriksson var aktörerna 
angelägna om att avgöra frågan i Sverige på grund av risken för social housing och att bli 
återbetalningspliktiga. 

5.2.2 Tidiga initiativ till gemensam överenskommelse 

Enligt Kurt Eliasson tog han efter sitt möte med Odell i oktober 2006 kontakt med Barbro Engman 
och Per-Åke Eriksson och de träffades och arbetade på en gemensam avsiktsförklaring i december 
2006 och januari 2007, som dock aldrig blev underskriven. Men det var stommen till den nya 
allbolagen egentligen, hävdar Eliasson. De andra två bekräftar att man arbetade på ett gemensamt 
papper . Alla tre var enligt Kurt Eliasson ganska överens om att slopa den hyresnormerande rollen, 39

vilket även Per-Åke säger. Men avsiktsförklaringen blev som sagt aldrig underskriven. Kurt 
Eliasson säger att detta handlade om att han var helt ny, och att det skulle vara svårt att komma efter 
två månader och föreslå att man skulle göra ett antal förändringar utan någon egentlig process. Han 
insåg att han inte skulle kunna ro iland att teckna ett sådant avtal i januari utan att kongressen i juni 
2007 skulle kunna pröva det. Kurt Eliasson tror att Barbro Engman gjorde en liknande bedömning 
att det skulle vara svårt att få legitimitet inom organisationen, och att Per-Åke Eriksson var i en 
situation där han väntade på tilläggsdirektiven till utredningen. Eriksson menar att det var Barbro 
Engman som drog sig ur att skriva under eftersom att Fastighetsägarna inte vill dra tillbaka sin EU-
anmälan direkt efter att man skrivit under avsiktsförklaringen. 

Enligt Barbro Engman hade Hyresgästföreningen den 10 januari 2007 möte med ledningarna från 
alla regioner, för att få ett OK att skriva under Avsiktsförklaringen. Regionerna var dock oerhört 
splittrade och det gick inte att få ett godkännande. Hon menar att det var för tidigt, att hon hade 
tvingats att avgå om hon skrivit under. Den helt avgörande meningen var: ”Av detta följer att 

 Enligt Barbro Engman, Kurt Eliasson och Per-Åke Eriksson38

 Se bilaga 1, alla parter bekräftar att detta är dokumentet man arbetat med.39
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allmännyttan inte bör ha en hyresnormerande roll.”  Hyresgästföreningen var inte redo att släppa 40

den hyresnormerande rollen vi den tidpunkten. Några år senare hade man dock jublat om man haft 
en sådan avsiktsförklaring med motparten, enligt Engman. 

Barbro Engman säger också att det fanns planer på att Hyresgästföreningen och SABO skulle åka 
till Bryssel tillsammans för att träffa kommissionen och övertyga dem om att man själva kunde lösa 
frågan, en resa som dock ställdes in. Dan Ericsson bekräftar Barbro Engmans bild, men menar att 
man även ville ha med sig Fastighetsägarna.  Enligt Engman ska resan ha ställts in därför att det 41

inte ansågs lämpligt för en minister att göra den typen av resa. 

5.3 Kochska utredningen får nya direktiv 

Regeringen återkallade en del av Kochska utredningens direktiv den 8 februari 2007, och gav 
tilläggsdirektiv den 31 maj 2007.  De nya direktiven lägger större fokus vid att pröva om 42

nuvarande svenska modell är förenlig med EG-rätten och menar att det finns ett reformbehov. Man 
ska utreda ifall låga avkastningskrav, direkta stöd och indirekta stöd innebär otillåtet statsstöd. 
Istället för att föreslå en långsiktig självkostnadsprincip ska man undersöka om 
självkostnadsprincipen alls är förenlig med EG-rätten, och man öppnar för möjligheten att avveckla 
allmännyttans hyresnormerande roll. Den svenska generella bostadsförsörjningsmodellen ska dock 
bestå, och man ska utreda hur det ska vara möjligt att ge stöd till kommunala bostadsföretag på 
bristorter i enighet med EG-rätten.   43

5.3.1 SABO agerar 

Enligt Kurt Eliasson hade SABO inför sin kongress i juni 2007 under våren processat frågorna och 
producerat ett idéprogram där man kommit fram till att man skulle slopa allmännyttans 
hyresnormerande roll, och att borgensavgifter och andra ekonomiska garantier skulle hanteras så att 
de inte var konkurrenssnedvridande, och att man skulle ställa rimliga avkastningskrav på 
medlemsföretagen. Han menar att det var viktigt för SABO:s fortsatta arbete att idéprogrammet 
antogs enhälligt på kongressen, med de positionerna klara kunde man sedan gå vidare. 

SABOs huvudsakliga motiv att släppa den hyresnormerande rollen var enligt Jörgen Mark-Nielsen 
att den leder till att kommunala bolag alltid förhandlar först (eftersom att det vid en tvist alltid är 
denna hyra som är referenspunkten) och man ansåg att man fick ta alla smällarna, både i form av 
själva förhandlingsarbetet och medial uppmärksamhet, medan de privata fastighetsägarna åkte 
snålskjuts på deras ansträngningar. Kongressbeslutet hade mognat fram menar Eliasson och Mark-
Nielsen, och var inte kontroversiellt. 

 Se bilaga 1.40

 Med tanke på det genomgående fokuset i processen på att få alla tre parter på hyresmarknaden att ställa sig 41

bakom en lösning är det sannolikt att även Fastighetsägarna skulle åkt med. 

 Se Pagrotsky s. 26 angående direktiven som återkallas, de bedöms inte som relevanta för denna 42

undersökning.

 Pagrotsky s. 27-2843
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5.3.2 Hyresgästföreningen agerar 

Enligt PG Nyström spreds en chockvåg på Hyresgästföreningen när man insåg att utredningen 
skulle lämna förslag som kunde komma att helt förändra bostadsmarknaden, efter att utredningens 
direktiv förändrats och PG Nyström tillsammans med Pär Svanberg och Barbro Engman träffat 
Michaël Koch. Även Svanberg och Engman målar upp en liknande bild, Michaël Koch ska ha sagt 
till Engman ungefär att ”du pratar politik, detta är juridik”. Då förstod man enligt henne att det inte 
var värt att försöka övertyga Michaël Koch om att beakta de politiska dimensionerna av frågan, och 
man valde istället att fokusera på offentlig opinionsbildning med bland annat en kampanj där man 
skickade flera tusen vykort till Mats Odell. Denna insikt och vändning i strategi skedde på våren 
2007. När Maria Unde Westerberg sedan började som kommunikationsstrateg hos 
Hyresgästföreningen den 17 september 2007 var man i krisläge och hade precis inrättat ett ”war 
room” i Barbro Engmans kontor där hon fick sitta och arbeta med frågan.  44

Risken Hyresgästföreningen såg framför sig i och med de nya direktiven var enligt Barbro Engman 
att man genom att kräva att allmännyttan skulle agera som en privat ägare (hur en typisk privat 
ägare agerar är dessutom oklart, menar hon) skulle radera ut hela det kommunala verktyget 
allmännyttiga bostadsföretag ifall man gick i den riktningen. 

Enligt Jesper Nilsson satsade Hyresgästföreningen mycket på intern kommunikation. Kanslichef 
Torborg Wärn och Barbro Engman reste runt i regionerna för att skapa krismedvetenhet, det kan 
ibland bli så att man ute i regionerna tänker att vissa frågor bara angår Stockholm, och man behövde 
klargöra att detta angick alla. Samtidigt arbetade man också med opinionsbildande gentemot 
allmänheten och lobbying mot politiker mfl. 

Under hösten 2007 lade man sin kraft på att skjuta ner Kochska utredningen, och satte sig även 
enligt Barbro Engman tillsammans med SABO och började diskutera och arbeta med frågorna, 
vilket bekräftas av Jörgen Mark-Nielsen. Då insåg man enligt Barbro att Hyresgästföreningen skulle 
bli tvungna att släppa den hyresnormerande rollen, vilket var resultatet av en intern process som 
börjat i och med regeringsskiftet, när det inte längre fanns en politisk majoritet för att behålla den. 

5.3.3 SKL agerar 

Per Henningsson säger att han och Caroline Velander som också var jurist på SKL tog fram den 
egna modell som SKL först presenterade till Kochska utredningen (finns med som bilaga till 
utredningen). Man fick dock inget gehör för sin modell, vilket Per Henningsson tror kan bero på att 
man kom in för sent, att utredningen redan hade börjat utforma förslag. Man ville dock ändå 
markera att man tyckte det fanns en annan väg att gå än de förslagen utredningen arbetade med, 
med tanken att remissinstanserna åtminstone skulle se att det fanns de som såg annorlunda på 
frågan ifall SKLs förslag omnämndes i betänkandet som skulle komma.  

5.4 Kochska utredningens betänkande presenteras 

I april 2008 presenterades Kochska utredningens 589 sidor långa betänkande (inkl. bilagor på  
ytterligare ca 300 sidor): EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38). Utredningen ger förslag på 
två modeller, en med affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag som ska ”drivas affärsmässigt 

 Jesper Nilsson bekräftar anekdoten om Hyresgästföreningens ”war room”.44
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och endast ha rätt att vidta bostadspolitiskt motiverade åtgärder i den mån dessa är lönsamma, 
åtminstone på lång sikt.”  Allmännyttan ska drivas på affärsmässig grund och inte omfattas av 45

självkostnadsprincipen. Det andra förslaget bygger på självkostnadsstyrda kommunala 
bostadsaktiebolag: ”Sverige beviljas ett specifikt undantag från förbudet mot statsstöd baserat på ett 
väl definierat uppdrag för allmännyttan om att ’hyra ut bostäder på lika villkor till alla människor, 
arbeta för integration samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i 
företaget,”  och de omfattas av en långsiktig självkostnadsprincip. 46

I Svenska Dagbladet skriver Thomas Berglund följande om Mats Odells reaktion i samband med att 
betänkandet presenteras: ”Regeringens ansvarige minister, Mats Odell, är försiktig i sina 
kommentarer om utredningen som nu ska ut på remiss. Tidigast valåret 2010 kan en ny lag träda i 
kraft. På en pressträff lyfter han i stället fram ett alternativt, ett tredje förslag, från SKL som 
troligtvis inte kommer att finnas med i remissförfarandet. 
– Förslaget från Sveriges Kommuner och Landsting är politiskt genialt, men frågan är om det är 
förenligt med EG-rätten. Det är dock väldigt viktigt att lyssna till vad ägarna har att säga, säger 
han.”  47

Man försökte enligt Dan Ericsson distansera sig från utredningen, eftersom att man snabbt insåg att 
den skulle kunna bli ett politiskt problem i valrörelsen 2010. Många inom Alliansen hade erfarenhet 
av Hyresgästföreningen från tidigare valrörelser, och det kändes för riskabelt. Ericsson menar att 
Fastighetsägarnas syn fick genomslag hos Michaël Koch, båda aktörerna hade ett mer juridiskt 
angreppssätt än de andra. Han tycker dock att utredningen inte var så extrem som 
Hyresgästföreningen försökte måla upp den. 

5.4.1 Parterna skriver remissyttranden 

Betänkandet blev föremål för mycket debatt, SABO, Hyresgästföreningen och SKL såg förslagen 
som två juridiska ytterligheter som skulle vara politiskt omöjliga att genomföra i Sverige . Kochs 48

förslag sågades av nästan alla remissinstanser utom Fastighetsägarna.  49

SABO ordnade en konferens i april 2008 med medlemsföretagen där man presenterade fyra 
alternativa modeller, de två från Kochska utredningen, SKL:s modell och även ett eget förslag, som 
byggde på att kommunägda bostadsföretag skulle vara affärsmässiga, men att man gjorde en annan 
tolkning av affärsmässighet än Michaël Koch. Man bjöd även in Hyresgästföreningen, 
Fastighetsägarna och SKL att komma och redovisa sina uppfattningar.  Man höll därefter ett antal 50

konferenser och workshops i landet där man presenterade och arbetade med förslagen. Enligt Jörgen 
Mark-Nielsen var en stor majoritet för SABO:s egna förslag, och baserat på detta arbete skrev man 

 Bengtsson s. 17845

 Ibid46

 Thomas Berglund, ”Ökad hyra på populära adresser”, Svenska Dagbladet, 18 april 2008, http://47

www.svd.se/okad-hyra-pa-populara-adresser

 Denna bild förmedlar Kurt Eliasson, Pär Svanberg och Per Henningsson.48

 Remissvaren har inte samlats in för att bekräfta detta, dock är bilden från alla partnerna entydig på denna 49

punkt, och detta bedöms inte vara kontroversiell fakta.

 Jörgen Mark-Nielsen och Per-Åke Eriksson är källor för detta.50
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under sommaren 2008 sitt remissyttrande. Mark-Nielsen säger att SABOs viktigaste synpunkt på 
Kochs förslag var att de skulle leda till social housing. Kurt Eliassons grundinställning verkar ha 
varit att det skulle bli förändring oavsett, och att SABO i sådana fall ville vara delaktiga i den 
processen. 

Hyresgästföreningen skrev snabbt vad som förmodligen är deras längsta remissyttrande någonsin 
(77 sidor).  I remissyttrandet säger man i princip nej till allt utredningen föreslår.  Man skrev även 51

till alla remissinstanser för att försöka påverka dem, enligt Pär Svanberg. Maria Unde Westerberg 
citerar Hyresgästföreningens strategi för PR- och påverkansarbete från omkring denna tidpunkt: ”31 
mars är utredningen klar, 18 april överlämnas den till Mats Odell. Därmed går utredningen från att 
vara en sluten juridisk fråga till att vara en öppen politisk fråga […] våren 2009 sannolikt att 
regeringen lägger fram en proposition om förändrade villkor. I det utsatta läget som detta innebär 
måste det arbete vi bedrivit i kampanjen ’Hyresrätt - mer rätt än någonsin’ fortsätta föras och i vissa 
delar öka i intensitet. Från april kommer huvudfokus vara att påverka de andra parterna, regeringen, 
riksdagspartierna, remissinstanserna för att hyresgästerna ska kunna bo tryggt och säkert även i 
framtiden.”  En del av strategin var enligt Maria Unde Westerberg att lyfta fram Odells ansvar och 52

påverka andra kristdemokrater som redan låg närmare Hyresgästföreningens ståndpunkter än 
Kochska utredningens, för att få dem att trycka på Odell.  

Enligt Dan Ericsson tolkade man Hyresgästföreningens remissyttrande framför allt som en politisk 
signal om att det skulle bli problem om man gick vidare med Kochska utredningens förslag. 

På SKL utvecklade man nu modellen man presenterat för Michaël Koch i sitt remissvar, och man 
tog detta förslag uppåt från tjänstemannanivå till den politiska samhällsbyggnadsberedningen för att 
till slut få ett beslut på remissvaret i styrelsen. Remissvaret röstades igenom, dock var inte styrelsen 
enig, vilken enligt Henningsson inte händer så ofta. Hans minnesbild är att S och V hoppade av. 

5.4.2 Initiativ till ett gemensamt förslag 

På departementet arbetade man enligt Dan Ericsson med SKL:s modell men kom fram till att den 
inte höll juridiskt. Även Per Henningsson och Stefan Svensson nämner att man arbetade med SKLs 
modell under en tid på departementet. Parallellt med det försökte man under hösten 2008, för att 
hitta en väg framåt, att få parterna att ta ett eget initiativ, mot bakgrund av att man i grunden ville 
undvika en EU-prövning och social housing. För att få igång ett sådant arbete antydde man från 
departementets sida att man annars skulle bli tvungna att arbeta vidare med den Kochska 
utredningens och SKL:s förslag. Enligt Henningsson fortsatte man från SKLs sida på 
tjänstemannanivå att driva sin modell så länge man bedömde att det var lönt – den var vad man 
hade fått mandat för från styrelsen, och man fortsatte arbeta med den tills frågan var död. 

Kurt Eliasson säger att Mats Odell efter att betänkandet presenterats vid något tillfälle ganska 
tydligt uttryckt vikten av en bred politisk majoritet i riksdagen över blockgränserna för att lägga fast 
riktlinjerna. Han uppfattade det innebar att Hyresgästföreningen behövde vara med för att få igenom 
en lagstiftning, får man Hyresgästföreningens stöd så får man med sig S, MP och V, men även 

 Enligt Pär Svanberg och PG Nyström.51

 Unde Westerberg visade inte strategin, det går inte att säga med säkerhet att den är äkta. Återigen bedöms 52

dock sannolikheten att den är ett påhitt ganska liten, och strategin ligger i linje med uttalanden från 
intervjupersonerna från Hyresgästföreningen. 
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allianspartierna: ”det var nog inte många som vid den tidpunkten ville vara i djup konflikt med 
hyresgäströrelsen.” Budskapet från Odell, uttryckt både i dialog med SABO och publikt var enligt 
Kurt Eliasson det som ledde till att han och Barbro Engman tillsammans tog initiativ till arbete med 
ett gemensamt förslag under hösten 2008.  53

Enligt Eliasson bjöd man även i början in Fastighetsägarna, men det ville inte Per-Åke Eriksson i 
det läget. Man ville enligt Kurt Eliasson ha med Fastighetsägarna på förslaget så att det skulle vara 
alla tre parter på hyresmarknaden, vilket skulle ge större legitimitet. Han är osäker på varför Per-
Åke Eriksson tackade nej, men gissar att Fastighetsägarna kan ha haft tankar om att de skulle kunna 
få igenom fler av sina idéer i ett direkt arbete med propositionen än genom det gemensamma 
förslaget . Omkring årsskiftet eller i början av 2009 informerade man Dan Ericsson om att man 54

bedrev ett arbete som skulle kunna leda till ett komplett förslag, varför regeringen inte skulle vidta 
några andra åtgärder utan avvakta förslaget. Barbro Engman minns inte när man informerade Dan 
Ericsson om arbetet med det gemensamma förslaget, men tror att det måste ha varit jättetidigt.  

Man satte sig enligt Jörgen Mark-Nielsen och diskuterade ett antal gånger, och med tiden kom det 
fram formuleringar. Han säger också att man frågade SKL om de ville vara med på inspelet, men att 
de var inte intresserade. Engman instämmer att man försökte få med både Fastighetsägarna och 
SKL på det gemensamma förslaget men att ingen av dem ville. Enligt Engman bedrev man under 
tiden man arbetade på förslaget påverkans- och förankringsarbete både gentemot de andra parterna, 
som man försökte få med för att stärka förslaget, och gentemot de politiska partierna för att få en 
majoritet i riksdagen för en eventuell proposition. SKL höll fast vid sin egen modell. Per 
Henningsson säger att SKL informerades ganska tidigt om det gemensamma arbetet, men att de då 
redan fanns ett embryo till ett förslag. De tackade dock nej, åtminstone till förslaget som det blev 
till slut, till skillnad från Fastighetsägarna som han menar var positivt inställda. 

Även Dan Ericsson säger att förslaget hade outtalat stöd från Fastighetsägarna, att de åtminstone 
inte skulle göra stort motstånd mot det. Från departementets sida markerade man tydligt att 
förslaget innebar att man lade Kochs utredning åt sidan. Man hade kontakt med parterna under hela 
processen och skulle motta förslaget positivt. Enligt Ericsson hade han kontakt med SKL:s politiska 
ledning som var sur över utvecklingen men man prioriterade parterna, SKL fick inget genomslag 
utom möjligheten till fortsatt vinstutdelning.  Enligt Barbro Engman och Per-Åke Eriksson var 55

SKL sedan knappt involverade under processen som ledde fram till propositionen. Engman säger att 
de var sura därför att de inte fick den typen av genomslag i regeringskansliet de var vana vid, och 
därför att deras modell inte fick något gehör hos de andra aktörerna. 

Enligt Per-Åke Eriksson träffade han Barbro Engman och Kurt Eliasson på ett frukostmöte några 
dagar innan det gemensamma förslaget presenterades, och fick det då i handen med ett erbjudande 
om att skriva under, fast utan möjlighet att göra några ändringar. Per-Åke fick med sig förslaget 
under villkor att han inte delade det med någon, vilket han dock såg sig tvungen att göra med 
medarbetare på Fastighetsägarna för att kunna ta ställning till det. Per-Åke ansåg att 

 Engman säger också att hon och Eliasson tog initiativ till förslaget, men nämner ingenting om budskap 53

från Odell.

 Här kan tilläggas att det enligt Dan Ericsson fanns de i staben som drev frågorna ur ett perspektiv som var 54

nära Fastighetsägarnas ståndpunkt, så det är möjligt att deras försök att påverka tjänstemännen i någon 
utsträckning varit framgångsrika.

 Vinstutdelningen diskuteras i mer detalj under 5.5.1 Förhandlingar mellan parter och departement.55
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Fastighetsägarna aldrig skulle kunna skriva under dokumentet, bland annat därför att det innehöll en 
hyresnormerande roll för framförhandlade hyror. De ansåg att detta ger Hyresgästföreningen en 
vetorätt i förhandlingar, och ville istället ha en mer utvecklad definition av bruksvärdet som bas för 
hyressättning. Det fanns dock en diskussion internt om man skulle skriva under eller inte, där de 
som ville det oroade sig för att man annars inte skulle få någon lagstiftning. Per-Åke menade att 
man inte hade något att vinna på att skriva under i den fortsatta politiska processen, och ansåg 
dessutom att innehållet innebar ett stort steg åtminstone från Hyresgästföreningens sida, jämfört 
med deras remissvar, ”de medgav ju allting i huvudfrågorna”. 

Det är svårt att avgöra exakt hur initiativet till det gemensamma förslaget togs, men det bedöms 
sannolikt att alla parter inklusive departementet kände till det i och med deras täta kontakter och 
tidigare gemensamma försök att nå överenskommelser, särskilt inom ramen för trepartssamarbetet.  

5.4.3 Förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och SABO 

En viktig anledning till att man ville ha ett gemensamt förslag var enligt Pär Svanberg att det skulle 
ge en helt annan legitimitet, särskilt eftersom att det var många, som inte nödvändigtvis var 
jätteinsatta i hyresmarknaden, som ändå behövde ha en åsikt om förslaget. Då blev det en sorts 
kvalitetssäkring att förslaget inte bara kom från ett särintresse.  

Enligt Jörgen Mark-Nielsen var Hyresgästföreningens två eftergifter att släppa 
självkostnadsprincipen och allmännyttans hyresnormerande roll inget som förhandlades under 
utarbetandet av det gemensamma förslaget utan de var utgångspunkter för förhandlingarna.  56

Dan Ericsson menar att det inte var särskilt kontroversiellt för Hyresgästföreningen att släppa den 
hyresnormerande rollen, men att de därmed kunde framställa det som en stor eftergift för att slippa 
göra andra eftergifter. Kurt Eliasson säger att det kan ha varit en längre process internt för 
Hyresgästföreningen än vad man kunde se utifrån. Eliasson och Barbro Engman träffades ganska 
många gånger under det här arbetet, och Engman hade som förbundsordförande ständig avstämning 
med sin egen styrelse. Eliasson brukade räkna ihop poängställningen efter deras möten som i en 
fotbollsmatch, ena gång vann han med 6-5, andra gången vann hon, osv.  Ibland kändes det enligt 57

Engman omöjligt att komma överens, men man fortsatte försöka. 

Pär Svanberg säger att en annan utgångspunkt för förhandlingarna var en gemensam syn på att 
allmännyttan i allt väsentligt agerat affärsmässigt under väldigt lång tid. Både Kurt Eliasson, PG 
Nyström och Barbro Engman säger att allmännyttan agerat mer och mer affärsmässigt sedan 
skattereformerna på 90-talet. Reinhold Lennebo säger dock att det är en myt att allmännyttan alltid 
agerat affärsmässigt, som SABO och Hyresgästföreningen odlar, och att nya allbolagen  därmed 58

inte skulle innebära någon större förändring. Under hela utredningen och hela fasen med inspelet, 
även under skrivandet av departementspromemorian som blev proposition, hela tiden pratade de om 
att man alltid varit affärsmässiga. Det fanns en naiv uppfattning om vad som var affärsmässighet, 
enligt Lennebo.  

 Engman och Svanberg bekräftar att man hade släppt den hyresnormerande rollen innan förhandlingarna, 56

gällande självkostnadsprincipen är det oklart när man släppte den, PG Nyström antyder att det var svårare.

 Båda bekräftar anekdoten.57

 Den nya lagstiftningen som blev resultatet av processen.58
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Det finns inte utrymme i denna uppsats att undersöka frågan om allmännyttan agerar eller har agerat 
affärsmässigt, men det man kan konstatera oavsett är att Hyresgästföreningens och SABOs 
ståndpunkt utgör en effektiv gemensam grund för argumentation och förankring både gentemot 
andra aktörer och, för Hyresgästföreningen också inom den egna organisationen (vilket PG 
Nyström håller med om). Ståndpunkten gör det dessutom lättare att acceptera den förändring av 
lagstiftningen kring allmännyttan som krävdes enligt EUs konkurrensrätt.  59

I det gemensamma förslaget bytte man begreppet affärsmässiga grunder som SABO haft i sitt 
remissvar till affärsmässiga principer.  Vad gäller värdeöverföringar från allmännyttan till 60

kommunerna (Hyresgästföreningens ursprungliga klagomål från 2005) var man från SABO:s sida 
med på att de skulle begränsas, till skillnad från SKL, enligt Jörgen Mark-Nielsen. Knäckfrågorna 
på slutet av förhandlingarna var enligt Kurt Eliasson två: dels om skyddsregeln som sattes när det 
gäller intrappning  också skulle gälla i samband med renovering och ombyggnad av fastigheter, att 61

en hyresgäst skulle kunna åberopa en sådan skyddsregel mot alltför snabba hyresökningar. Det ville 
Hyresgästföreningen, men inte SABO. Den andra frågan var ortsbegreppet, SABO var intresserade 
av att göra en annan tolkning men det ville absolut inte Hyresgästföreningen, så den släppte 
SABO.   62

5.5 Hyresgästföreningen och SABO presenterar ett gemensamt förslag 

Den 6 april 2009 presenterade Hyresgästföreningen och SABO ”ett gemensamt förslag till en bred 
och långsiktigt hållbar lösning” , och Barbro Engman och Kurt Eliasson höll presskonferens där de 63

presenterade förslaget. Samma dag höll Mats Odell en presskonferens där han ställde sig positiv till 
Hyresgästföreningens och SABO:s förslag. Detta var överenskommet sedan innan, enligt både 
Barbro Engman och Dan Ericsson. 

5.5.1 Förhandlingar mellan parter och departement 

Enligt Dan Ericsson satt man under processen efter det gemensamma förslaget och arbetade med ett 
antal frågeställningar, och hade många enskilda möten. Svårigheterna berodde framför allt på 
juridiken, flera punkter var mycket svårlösta i kontakt med departementsjuristerna.  Processen som 64

ledde fram till propositionen handlade enligt Dan Ericsson dels om att hitta tolkningsbara 
formuleringar som aktörerna kunde acceptera ur sina olika perspektiv, dels om en psykologisk 
process att få dem att ta steg i rätt riktning. Därmed blir den upplevda kostnaden av att dra sig ur 
förhandlingarna högre och högre. ”Någonstans är man nästan framme, i slutet av förhandlingar 

 Återigen, se Pagrotsky för mer detaljer om sakfrågorna.59

 Se 5.6.1 Affärsmässiga grunder eller principer? för en förklaring av dessa begrepp.60

 Begränsning av hur mycket man kan höja en hyra per år vid intrappning av en högre hyresnivå.61

 Ortsbegreppet används vid jämförelser av hyresnivåer t.ex. vid tvist i Hyresnämnden, lägenheter som inte 62

ligger i samma ort(kommun) anses inte jämförbara. SABO (och särskilt Fastighetsägarna) ville se ett vidgat 
ortsbegrepp, som kunde gå över kommungränser. 

 Hyresgästföreningen och SABO, ”EU, allmännyttan och hyrorna - ett gemensamt förslag till en bred och 63

långsiktigt hållbar lösning”, 6 april 2009, se bilaga 2 för en sammanfattning av förslaget.

 Se t.ex. 5.6.1 Affärsmässiga grunder eller principer?64
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accepterar man mer än man gör i början,” kommenterade Jörgen Mark-Nielsen angående dessa 
förhandlingar.  

Dan Ericsson tror att det kan ha varit kostsamt för Barbro Engman att förankra inom sin 
organisation att man satte sig och förhandlade med alliansregeringen, han menar att det nog var 
svårt för Hyresgästföreningen att lita på en moderatledd regering. Över huvud taget tror han inte att 
den interna förankringsprocessen för Hyresgästföreningen var helt enkel. 

Enligt Kurt Eliasson var det huvudsakligen SABO och Hyresgästföreningen som var involverade i 
processen som ledde fram till propositionen, Fastighetsägarna var med lite på slutet och SKL 
märkte man inte så mycket av. Han tror dock att Dan Ericsson, som var en nyckelaktör i sin roll 
som statssekreterare, samtidigt förde dialog med Fastighetsägarna och SKL. SABO:s roll var enligt 
Dan Ericsson som medlare och problemlösare. 

Per-Åke hävdar att han inte alls var orolig för att det skulle bli lagstiftning, eftersom att underlaget 
de skickat in till kommissionen var väl underbyggt, och en statlig utredning nu gjort en liknande 
bedömning. Han menar att Sverige aldrig hade kunnat undgå att lagstifta kring det här, att strunta i 
det hade varit oerhört provocerande gentemot kommissionen. Efter att betänkandet presenterats 
hade han inställningen att ”nu måste det här bearbetas och sjunkas in i departementet och den 
politiska processen. Vi behövde egentligen inte argumentera så mycket ytterligare.” 
Dan Ericsson var däremot inte helt säker under processens gång på att det skulle gå ihop.  65

Per-Åke Erikssons bild är att frågan om otillåtet statsstöd var klar efter Kochska utredningen, och 
att diskussionerna med bland annat Dan Ericsson därefter mer handlade om hyressättningssystemet 
och normeringen för framförhandlade hyror . Fastighetsägarna argumenterade att detta skulle ge 66

Hyresgästföreningen vetorätt. Denna fråga avgjordes till Hyresgästföreningens fördel. 
Fastighetsägarna ville enligt Dan Ericsson öppna vägen för marknadshyror, men man fick sedan 
istället framhäva vinsten av att den hyresnormerande rollen avskaffades, som egentligen inte var så 
stor. 

Frågan om vinstutdelning ledde till förhandlingar via Dan Ericsson mellan Hyresgästföreningen, 
som motsatte sig att vinst över huvud taget skulle få tas ut från allmännyttiga bolag av kommuner, 
departementsjurister som ansåg att en total begränsningen inte var möjlig, och SKL som ansåg att 
en begränsning var ett omyndigförklarande av kommunerna.  Detta överensstämmer med Kurt 67

Eliassons bild. Båda menar också att SABOs position låg mellan Hyresgästföreningens och SKLs i 
frågan, och att de höll låg profil eftersom att det var en ägarfråga. 

Utdelningsbegränsningsregeln i nya allbolagen blev enligt Kurt Eliasson minst sagt krånglig och 
svårtolkad, eftersom att den är en kompromiss mellan SKL:s position och Hyresgästföreningens 
position. Han menar också att anledningen till att Hyresgästföreningen fick gå med på 

 Även om dessa attityder mycket väl kan vara de som aktörerna hade under processens gång, är det värt att 65

poängtera att man ska vara försiktig när det gäller kommentarer gjorda med facit i hand, och att påminna sig 
om Lewins avståndstagande från determinism och överbestämda förklaringar när det gäller politiska 
skeenden.

 Allmännyttans hyrors normerande roll vid jämförelse ersattes med en normerande roll för kollektivt 66

förhandlade hyror, Fastighetsägarna hade helst inte sett en sådan normering.

 Dessa ståndpunkter ligger i linje med det som intervjupersoner från respektive organisation uttryckt.67
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vinstutdelning var därför att ifall man skulle låsa in alla vinster i bolaget så riskerar man att 
snedvrida konkurrensen, att av lagskäl tvinga bolagen att bli för kapitalstarka. Hyresgästföreningen 
framhåller att man i alla fall fått in att det ska fattas ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om 
vinstutdelning vid försäljning av fastigheter.  68

Fastighetsägarna prioriterade inte enligt Per-Åke Eriksson frågan om utdelningsbegränsningar, för 
dem handlade det om att bolag skulle ha ett överskott som motsvarade marknadsmässig avkastning 
på kapitalet. Om det sedan delades ut eller ej, ansåg de inte var en konkurrenssnedvridande fråga. 

5.5.2 Fastighetsägarna byter VD 

I januari 2009 började Reinhold Lennebo skugga Per-Åke Eriksson för att ta över som VD för 
Fastighetsägarna Sverige, vilket han gjorde officiellt 1 juli 2009. Reinhold Lennebo menar att ingen 
på Fastighetsägarna reagerade utifrån perspektivet att man bytte VD mitt i en process. Dessutom 
hade han och Barbro och Dan ganska lätt för varandra, vilket skapade ett positivt samtalsklimat. 
Han hävdar att VD-bytet inte hade någon betydelse för processens utgång, att strukturen är så stabil 
i Sverige att en person inte kan ha avgörande inflytande på en sådan här process, utgången hade 
blivit densamma.  69

Enligt Kurt Eliasson är VD-bytets inverkan på processen svårt att värdera. Han upplevde dock att på 
slutvarvet inför departementspromemorian var det fördelaktigt att Reinhold inte hade så mycket 
låsningar bakåt. Barbro Engmans tror att Fastighetsägarnas VD-byte påverkade processen, Reinhold 
Lennebo hade inte samma bakgrund inom fastighetsvärlden som Per-Åke Eriksson och kunde 
mindre om sakfrågorna. Reinhold Lennebo var enligt Dan Ericsson mer lyssnande och 
lösningsorienterad, medan Per-Åke Eriksson var mer principfast.  Han menar att detta och 
skillnaden i erfarenhet av bostadsfrågor påverkade processen. 

5.6 Departementspromemoria (Ds 2009:60) 

Intensiva förhandlingar mellan parterna och regeringskansliet ledde fram till 
departementspromemorian (Ds 2009:60) Allmännyttiga kommunägda bostadsbolag, som 
presenterades på en gemensam presskonferens med parterna den 13 november 2009. Parterna 
ställde sig ”i allt väsentligt” bakom promemorian.  Barbro Engman tror att det var departementet 70

som till slut övertygade Reinhold Lennebo och Fastighetsägarna om att ställa sig bakom 
departementspromemorian. 

5.6.1 Affärsmässiga grunder eller principer? 

Enligt Barbro Engman skriver man i lagrådsremissen på departementspromemorian som kommer 
januari 2010 att allmännyttiga bolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga grunder istället 
för affärsmässiga principer. Hon påstår att hon ringde Mats Odell kvällen innan de skulle ha 
presskonferens och sade att hon inte skulle komma på presskonferensen om han inte ändrade till 
begreppet affärsmässiga principer i sin presentation. Det stämmer inte att det var i lagrådsremissen, 

 Se 3-5 §, Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag68
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det var i själva departementspromemorian man skrev affärsmässiga grunder, men lagrådsremissen 
är det principer.  Förmodligen är detta en felaktig minnesbild. Referensen till presskonferensen, 71

som hölls den 13 november när departementspromemorian remitteras tyder på att det förmodligen 
är den hon refererar till. Att Barbro Engman i sista minuten skulle ha fått till stånd en förändring 
från affärsmässiga grunder till affärsmässiga principer verkar dock sannolikt, eftersom att 
pressmeddelandet daterat 13 november som presenterar departementspromemorian besynnerligt nog 
använder begreppet affärsmässiga principer, trots att det i promemorian står affärsmässiga 
grunder.  72

Anledningen till att man ville ha begreppet affärsmässiga principer snarare än affärsmässiga 
grunder var enligt Barbro Engman att affärsmässiga grunder redan används i lagstiftningen när det 
gäller kommunal verksamhet på konkurrensutsatt marknad. Det inrymmer prismaximering och 
vinst, och för att visa att detta var någonting annat ville man använda begreppet affärsmässiga 
principer. Det var en av de absolut viktigaste distinktionerna menar hon, vad affärsmässigheten 
skulle inrymma för någonting. Affärsmässiga principer skulle i sådana fall bli ett helt nytt begrepp i 
svensk lagstiftning. 

Enligt Dan Ericsson protesterade Hyresgästföreningen efter att begreppet affärsmässiga grunder 
kommit in i departementspromemorian. Detta ledde framför allt till en förhandling mellan honom 
och departementsjuristerna, eftersom det blev en svårlöst fråga. Till slut lyckades de juridiskt hitta 
ett sätt, eftersom det här blev en sorts stoppfråga. SABO var enligt Dan Ericsson inte särskilt 
delaktiga i denna process utan hade förmodligen accepterat både affärsmässiga principer och 
grunder. 

5.6.2 Slutskedet inför propositionen 

Enligt Barbro Engman var det utvidgade ortsbegreppet en av de frågor Hyresgästföreningen 
lyckades få bort precis i slutskedet av förhandlingarna om propositionen. Varje kommunalt 
bostadsbolag verkar lokalt på sin marknad, var Hyresgästföreningens argumentation, beskattning 
mm. ser olika ut från kommun till kommun och därför ska jämförelser endast göras med de som 
verkar på samma ort. Fastighetsägarna anser att argumentet för ett sådant begrepp är att en 
bostadsmarknad är precis som en arbetsmarknad, inte knuten till kommungränser, och att ett 
ortsbegrepp längs kommungränser blir konstlat och leder till bisarra effekter som att hus på olika 
sidor samma gata kan ha helt olika hyra. De släppte dock sitt krav på ett utvidgat ortsbegrepp, även 
om de enligt Engman inte gjorde det i praktiken eftersom att de återkommit till att driva rättsfall om 
det. Reinhold Lennebo säger också att ortsbegreppet lyftes ur i sista skrivningen, och att 
Fastighetsägarna valde att släppa ortsbegreppet var enligt Lennebo att det höll på att etableras en 
praxis som stödde deras linje. 

Dan Ericsson instämmer i bilden att det utvidgade ortsbegreppet försvann precis i slutskedet av 
förhandlingarna inför propositionen. Enligt honom gick Fastighetsägarna med på att man tog bort 
det utvidgade ortsbegreppet i utbyte mot att Hyresgästföreningen släppte kravet på att skyddsregeln 

 Lagrådsremissens lagförslag, Prop. 2009/10:85, bilaga 971
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mot hyreshöjningar även skulle gälla vid ombyggnad eller standardhöjande åtgärder.  I detta fall 73

handlar det alltså om kohandel snarare än en kompromiss. 

Barbro Engman beskriver ett möte i Malmö under denna process där hon själv, Kurt Eliasson och 
Dan Ericsson satt och hade gemensamma vridningar av ord i lagparagraferna. Kurt hade 
telefonkontakt med dem på SABO, Barbro hade kontakt med PG Nyström och Pär Svanberg, och 
Dan Ericsson med rättscheferna på departementet. Hon tycker att processen var märkvärdig 
eftersom att parterna var så långt inne i själva hantverket att Mats Odell i juni 2010 på 
Hyresgästföreningens stämma sedan kunde säga att de varit med ända in i tryckeriet, ett citat som 
även Kurt Eliasson nämner.  

Över huvud taget menar Barbro Engman att beredningsprocessen gått väldigt informellt till. En 
anledning till att det är svårt att minnas vem som informerades om vad när var att det inte handlade 
om möten med dagordning, utan om att man satt och drack kaffe med varandra väldigt informellt. 

5.7 Proposition (Prop. 2009/10:185) 

I mars 2010 läggs till sist propositionen, Prop. 2009/10:185. Kurt Eliasson säger att SABO 
omedelbart påbörjade en dialog med SKL efter att regeringen lagt sin proposition. Nu hade man 
lagstiftning som både kommuner och bostadsbolag skulle tillämpa, och han träffade den politiska 
ledningen för att börja arbeta med en relevant tillämpning. SKL var enligt Eliasson mest missnöjda 
med vinstutdelningsbegränsningen, som de ansåg var ett ingrepp i det kommunala självstyret (även 
om Hyresgästföreningen i sin tur tyckte det var för lite begränsning). 

Enligt Barbro Engman lovade även departementet att återkomma med proposition om stöd till 
allmännyttan på svaga marknader, men de levererade aldrig detta, och SABO var sura över det. 
Ericsson instämmer i bilden att man inte lyckades lösa ut frågan om stöd till svaga marknader, 
istället tillsattes en utredning.  74

Den 22 juni 2010 röstades propositionen igenom i riksdagen. Fastighetsägarna höll enligt Ericsson i 
sin EU-anmälan tills slaget föll. Man försökte få dem att dra tillbaka den under hela processen, men 
de höll på den tills propositionen gått igenom riksdagen. Däremot menar Ericsson att man var 
ganska tydliga med att man skulle dra tillbaka den när propositionen gått igenom, men att Reinhold 
Lennebo också var tvungen att hantera den interna opinionen i denna fråga. 

5.7.1 Första förhandlingarna hösten 2010 

Under hösten 2010 skulle sedan de hyror som skulle gälla från och med första januari 2011 
förhandlas fram. Då förhandlade Fastighetsägarna med Hyresgästföreningen före de kommunala 
bolagen, till skillnad från vad som varit standard  under tiden då allmännyttan var hyresnormerande. 
De hyreshöjningar man till slut kom fram till motsvarade inte den kraftiga höjning på 30 % eller 
mer som hade diskuterats i media, enligt Per-Åke Eriksson. Han är kritisk dels till beslutet att 
förhandla först, och dels till resultatet av förhandlingarna. Varken Per-Åke Eriksson eller Reinhold 

 Barbro Engman antyder att detta var vad man släppte i utbyte.73

 Frågan om hur man skulle kunna bidra med stöd till allmännyttiga bostadsföretag med ekonomiska 74

problem utan att strida mot EU-rätten var svårlöst, och är ett exempel på hur regeringskansliet använder 
strategin att skjuta en fråga på framtiden för att få till en överenskommelse.
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Lennebo säger sig förstå varför man valde att gå ut och förhandla först, när man istället kunde ha 
väntat. Fastighetsägarnas hyresförhandlingar sköts inte centralt, utan av varje lokalförening, varför 
Reinhold Lennebo inte säger sig ha något inflytande över dem. Per-Åke Eriksson tror att beslutet att 
förhandla först kan ha haft att göra med frustrationen av att under decennier bara behöva acceptera, 
och att man nu ville passa på att förhandla själv. Reinhold tänker sig att man kanske ville visa att 
man nu var likvärdiga.  

Enligt Per-Åke Eriksson är det förståeligt att man kanske inte hade tid att förbereda sig ordentligt 
och ställa om till att räkna fram marknadsmässiga hyror, men är kritisk till att man då förbehållslöst 
skrev på hyresavtal, utan reservationer om att de inte reflekterade affärsmässiga nivåer etc. Det man 
gjort, menar han, är att indirekt ange en för låg standard för vad som är affärsmässig avkastning. 
Därmed har man missat ett tillfälle att förhandla om hyresnivåerna rejält: ”Det blir en stor 
uppförsbacke att komma igen, och förklara varför man inte är nöjd med de överenskommelser som 
man har träffat”. Reinhold håller med om att man åtminstone tills vidare satt en standard för vad 
som är affärsmässiga hyror genom den förhandlingen. 

Kurt Eliasson menar att de kommunägda bolagen under hösten 2010 avvaktade för att se vad de 
privata fastighetsägarna skulle göra  när de blivit fullvärdiga förhandlingsparter, men att det gick 75

långsamt och att Fastighetsägarna var ovana, vilket till slut föranledde lite panik bland SABO:s 
medlemsbolag om att man skulle gå miste om hyresjusteringar och bli tvungen att göra dem 
retroaktivt. 

Även Dan Ericsson delar uppfattningen att Fastighetsägarna missade en chans att förändra 
hyresnivåerna. Både Reinhold Lennebo och Dan Ericsson tror att det kommer ta lång tid innan 
Fastighetsägarna blir en verkligt likvärdig förhandlingspart på hyresmarknaden. Enligt Reinhold har 
det att göra med Hyresgästföreningen måste förändra sitt beteende och att det tar tid. Enligt Dan 
Ericsson handlar det om att Fastighetsägarna inte är en lika van förhandlingsorganisation, och att 
det kommer ta tid för dem att bygga upp den erfarenhet som krävs för att bli likvärdiga med en 
mycket stark förhandlare som Hyresgästföreningen. 

Barbro Engman menar att utfallen från förhandlingarna efter lagändringen sett ungefär likadana ut 
som före. När det kommer en tolkningsbar lag och situationen för bostadsbolagen i olika kommuner 
ser olika ut, kommer utfallen bli väldigt olika. Den stora frågan för Hyresgästföreningen var vad 
som skulle hända i förhandlingarna, och hur man skulle kunna använda de nya skrivningarna i lagen 
till sin fördel. I förhandlingarna diskuterade man alla frågor man brukade diskutera, och 
förhandlade på vissa ställen först med privata fastighetsägare, på andra ställen först med 
kommunala bostadsbolag, det fanns inget mönster enligt Barbro Engman. De privata 
fastighetsägarna var i början helt chanslösa hävdar Barbro Engman, de var inte vana att ta fram 
något förhandlingsunderlag eller vid att förhandla. 

5.7.2 Skillnader i organisation mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen Riksförbundet har enligt Barbro Engman stor kontroll över förhandlingarna 
som förs ute i landet. Det finns ett verksamhetsråd där den nationella förhandlingschefen varje 

 I praktiken går hyresförhandling till så att man normalt sett har ett hyresavtal som sträcker sig ett år, från 75

januari till januari. På hösten begär bolaget att få påkalla förhandling, med ett yrkande om hyresjustering och 
en bifogad kalkyl eller ett underlag. Först när yrkandet påkallats startar processen.
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vecka har telefonmöte med de nio regionala förhandlingscheferna. Barbro Engman säger att hon 
själv också deltog i dessa möten, och att man diskuterar hur argumentationen går i de olika 
förhandlingarna, var man gjort upp och var någonstans det går långsamt. Sedan är det en 
kombination av förtroendevalda och anställda förhandlare lokalt som sitter med varje enskilt bolag. 

Fastighetsägarna är en federation, mer decentraliserade än Hyresgästföreningen, och har inte samma 
omfattande information hyror för olika lägenheter. De har enligt Per-Åke Eriksson delvis sig själv 
att skylla för situationen, Fastighetsägarna Sverige tog under Per-Åkes tid som VD inte in någon 
egen statistik från lokalföreningarna. Detta beror enligt Per-Åke Eriksson på tre saker. Dels saknas 
det standarder (vad är uppvärmning, vad är lån etc.), dels ville Fastighetsägarföreningarna inte 
skylta med att man var mer lönsamma i genomsnitt än de kommunala bostadsföretagen, dels ville 
de olika Fastighetsägarföreningarna gärna få uppdrag från medlemsföretagen för att förhandla för 
deras räkning. Därför samlar de på sig egen information, som inte gjordes tillgänglig för 
Fastighetsägarna Sverige.  76

Den 1 januari 2011 trädde nya allbolagen i kraft. De allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagens hyresnormerande roll slopas och ersätts med en normerande roll för alla 
kollektivt förhandlade hyror. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag skall dessutom drivas 
enligt affärsmässiga principer, och är undantagna från självkostnadsprincipen. Samtidigt ska 
allmännyttiga bostadsbolag främja bostadsförsörjningen i den kommun de är verksamma i. 

6. Slutsats 

Den politiska processen som ledde fram till Prop. 2009/10:185 och nya allbolagen utmärktes av 
mycket informell kontakt och förhandlande, mellan de olika aktörerna men också inom de olika 
aktörernas organisationer, för att skapa legitimitet för olika förslag och omprioriteringar av 
preferenser. I Rothsteins korporativa system är förhandling den huvudsakliga beslutsformen, 
detsamma gäller för denna process. 

Genom att utmana det politiska korporativa systemets juridiska spelregler lyckas Fastighetsägarna 
tvinga fram en förändringsprocess. Hyresgästföreningens förmåga att mobilisera sina medlemmar 
till stöd för särskilda intressen gör dock att de politiska aktörerna inte vill hamna i direkt strid med 
Hyresgästföreningen, vilket resulterar i att man släpper de övervägande juridiska lösningarna 
Kochska utredningen föreslår och istället börjar förhandla fram en politisk lösning med parterna. Av 
samma anledning är man angelägen att lösa frågan i Sverige, för att undvika att en mycket svår 
politisk situation ifall EU tvingas gå in och reglera. Dock är man juridiskt bunden gentemot 
kommissionen att agera. Alla parter är medvetna om att en förändring kommer att ske, och 
Hyresgästföreningen och SABO väljer att agera tillsammans, eftersom att detta stärker deras 
legitimitet i det korporativa systemet. Denna samverkan och de upprepade försöken till 
gemensamma överenskommelser under hela processen, särskilt genom trepartssamarbetet, bedöms 
genomgående vara ett mål som eftersträvas som ett värde i sig, en manifestering av svensk 
samförståndskultur. 

 5.7.1 och 5.7.2 tas med därför att materialet är intressant mot bakgrund av Bengtssons diskussion om 76

bostadspolitiska fokuspunkter och kritiska vägskäl – utgjorde denna första förhandling ett kritiskt vägskäl i 
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!27



Mellan de yttranden som publiceras i text bedriver alla aktörer, med undantag för SKL, intensiva 
förhandlingar med varandra, och prövar varandras ståndpunkter och prioriteringar. Man är tidigt 
medveten om flera av de avgörande frågorna, och till och med nära att komma överens om dem, 
men mer tid behövs för intern förankring, t.ex. i fallet med Hyresgästföreningen och allmännyttans 
hyresnormerande roll. 

Aktörerna verkar i någon utsträckning ha känt sig hotade av risken att man skulle bli 
återbetalningsskyldig för otillåtet statsstöd ifall Fastighetsägarna skulle få rätt på Europeisk nivå. 
Även hotet om att EU-anmälningen och Kochska utredningens förslag i längden skulle leda till 
social housing upplevdes som reellt. Aktörerna verkar därför ha prioriterat att handla själva och ta 
initiativ till en svensk lösning, för att undvika riskerna en lösning på europeisk nivå skulle innebära. 
De flesta verkar därför ha bedömt att det skulle bli någon form av förändrad lagstiftning. Det 
handlade bara om att påverka den lagstiftningen till sin fördel i den politiska processen.  

Avslutningsvis redovisas två uppslag för vidare forskning. Det omfattande material som samlats in 
till denna uppsats skulle med fördel kunna trianguleras mot en kartläggning av vad som skrivits i 
media, pressmeddelanden, bloggar med mera om och av de olika aktörerna under själva processen, 
för en mer djupgående förståelse. Uppsatsen och uppsatsens insamlade material skulle även kunna 
utgöra en intressant referenspunkt för en studie av vad som faktiskt blivit av nya allbolagen och 
hyresförhandlingssystemet sedan 2011, hur dessa utvecklats. 
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