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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Faktorer som påverkar en hyresmarknad – en studie av bostadshyresmarknaden i Gävle 

 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi C 

 

Författare: Emelie Wikström & Elisabeth Andersson 

 

Handledare: Lars Steiner 

 

Datum: 2011-05 

 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera faktorer som vi anser viktiga att beakta för att 

förstå bostadshyresmarknaden i Gävle 2011. Hur påverkas marknaden av faktorer som politik, 

ekonomi och befolkning? 

 

Metod: Denna uppsats är av en kvalitativ metod. Först skedde en datainsamling för att sedan 

kunna utföra expertintervjuer med personer från viktiga aktörer i Gävle. Förutom primärdata 

finns även sekundärdata som är framtagen av forskare, till exempel vetenskapliga tidskrifter 

och artiklar.  

 

Detta examensarbete bygger både på en empirisk- och en teoretisk undersökning. Information 

har bland annat hämtas ifrån Gävle kommun, Gavlegårdarna, Fastighetsägarna, Regeringen, 

Sveriges rikes lag, Boverket, Länsstyrelsen samt SCB.  

 

Resultat & slutsats: Bostadshyresmarknaden i Gävle är i en stor förändring. 

Hyresmarknaden i Gävle har styrts av allmännyttans stora marknadsandel, då hyrorna har 

reglerats efter allmännyttan. Lagar och förordningar påverkar hyresmarknaden, framförallt då 

den nya lagen 2009/2010:185 där allmännyttan måste drivas affärsmässigt. Gävle kommuns 

stora befolkningsökning är en faktor som påverkar hyresmarknaden med även höga 

produktionskostnader och slopade bidrag har sin påverkan på hyresmarknaden i Gävle. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka hur lagen 2009/2010:185 har förändrat 

bostadshyresmarknaden. Hur har priserna ändrats på hyresrätter, har hyran höjts i centrala 

delar? Har denna lag bidragit till mer nyproduktion av hyreshus? 

 

Uppsatsen bidrag: Hyresrättens viktiga roll på bostadsmarknaden.  Uppsatsen ger en större 

förståelse för hur upplåtelseformen hyresrätt påverkar en hyresmarknad där allmännyttan har 

den största marknadsandelen. Uppsatsen ger även en inblick över viktiga aktörer som 

påverkar hyresmarknaden samt hur stor påverkan ekonomi, demografi, statliga stöd och lagar 

och förordningar har på bostadshyresmarknaden.  

 

Nyckelord: Bostadshyresmarknaden, lagen 2009/2010:185, Gävle, Gavlegårdarna, Gävle 

kommun.  

 

 

 

 

 



   
 

  

ABSTRACT 

 
Title: Factors affecting a rental housing market - A study of the housing rental 

market in Gävle 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

 

Author: Emelie Wikström & Elisabeth Andersson 

 

Supervisor: Lars Steiner 

 

Date: 2011-05 

 

Aim: The aim is to describe and analyze the factors that we consider as essential for 

understanding the housing rental market in Gävle 2011
th

. What is the impact of market 

factors such as politics, economy and population? 

 

Method: This paper is a qualitative method. First, there was a data collection to be able 

to carry out expert interviews with individuals from key players in Gävle. In addition to raw 

data is also available secondary data that has been developed by researchers, for example, 

scientific journals and articles. 
 
This paper is based on both an empirical and theoretical study. Information has been 

obtained from Gävle Municipality, Gavlegårdarna, Fastighetsägarna, Government, Swedish 

law, Boverket, Länstyrelsen and SCB.  

 

Result & Conclusions: Residential rental market in Gävle is in a big change. The rental 

market in Gävle has been governed by public housing high market, where rents have 

been regulated by Gavlegårdarna. Laws and regulations affecting the rental 

market, especially when the new law 2009/2010: 185, where Gavlegårdarna must be 

operated commercially. Gävles municipality's large population growth is one factor that 

affects the rental market with even higher production costs and the abolition 

of grants has its impact on the rental market in Gävle. 

 

Suggestions for future research: To explore how the law 2009/2010: 185 has changed 

the residential rental market. How have prices changed in rented 

accommodation, has increased the rent in the central part? Does this team have 

contributed to more new construction of apartment buildings? 

 

Contribution of the thesis: Rental's important role in the housing market. The 

essay provides a greater understanding of how tenure tenancy affects a rental 

market where public housing has the largest market share. The essay also gives an insight of 

the key players that affect the rental market and how much impact the 

economy, demographics, government assistance, and laws and regulations have on 

the housing rental market. 

 

Keywords: Residential rental market, Law 2009/2010: 185, Gävle, Gavlegårdarna. 
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Kapitel 1- Inledning  

 
 
I det inledande kapitlet går vi igenom bakgrunden till varför vi har valt att studera faktorer 

som påverkar en hyresmarknad. Vi går även igenom vårt syfte och vår problemformulering 

samt tar upp de avgränsningar vi valt att göra i denna studie.  

 

1.1 Bakgrund & problemformulering 

Bostadspolitiken de senaste åren har inneburit stora förändringar på bostadsmarknaden i riket. 

I Sveriges större städer idag är det brist på boende, Gävle är en utav dem. För att kunna 

tillgodose behovet av bostäder med hänsyn till befolkningsökningen i Gävle bör det minst 

byggas 350 bostäder per år i form av olika upplåtelseformer. Finanskrisen 2008 har haft en 

stor påverkan på bostadsbyggandet och kan vara en anledning till att bygget har stannat upp 

som det har gjort de senaste åren. Antalet påbörjade bostäder i Gävleborg föll väldigt kraftigt 

under 2009, hela 45 procent jämfört med 2008. Det största hindret för nyproduktion i 

Gävleborgs län är idag ekonomin i projekten, de vill säga de höga produktionskostnaderna.
1
 

 

Bostadshyresmarknaden i Gävle är i en stor förändring. Hyresrätt är den upplåtelseform som 

det mest råder brist på i Gävle. Byggandet av hyresrätter halverades från år 2007 till första 

halvåret 2008, enligt en regional analys från år 2010. En faktor som påverkade detta är de 

borttagna statliga stöden som togs bort under 2007 men även att byggkostnader för 

nyproduktion av hyreslägenheter har stigit rejält de senaste åren. Det är främst brist på små 

lägenheter 1-2 rok samt stora lägenheter som 4 rok eller större. För att tillgodose efterfrågan 

av hyresrätter behövs det byggas mellan 20-49 hyresrätter de närmaste åren.
2
 

 

Det allmännyttiga bostadsföretaget, Gavlegårdarna AB har 70 procent av hyresmarknaden i 

Gävle och de resterande 30 procenten står den privata marknaden för. Att Gavlegårdarna har 

en så hög procent av hyresmarknaden har gjort att detta påverkar att bostadsmarknaden har 

hamnat i en ond cirkel. Fram till januari 2011 har de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige 

inte fått bedrivas affärsmässigt, de vill säga icke vinstdrivande.  Eftersom Gavlegårdarna har 

                                                           
1
 Regional analys av bostadsmarknaden i Gävleborgslän 2010 

2
 Ibid. 
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70 procent av hyresmarknaden i Gävle har detta påverkat den privata sektorns hyror som styrs 

av bruksvärdessystemet.  Bruksvärdessystemet hindrar den privata sektorn att höja hyrorna 

eftersom de måste ha jämförbara hyror med den allmännyttiga sektorn. Bostadsproducenten 

får inte full avkastning då hyrorna måste hållas i samma nivåer som andra hyror i området. 

Det är alltså smidigare för bostadsföretagen att bygga bostadsrätter eftersom de kan säljas till 

höga priser jämfört med investeringar i hyresrätter.
3
 

 

Den nya lagen 2009/2010:185 som trädde i kraft den 1 januari 2011 och innebär att de 

allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige ska agera affärsmässigt. Syftet med lagen är att 

skapa en långsiktig och väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan 

möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Idag finns det tecken på att 

bostadshyresmarknaden inte motsvarar denna målsättning.
4
 

 

En faktor som också påverkar bostadsmarknaden är befolkningsökningen. I Gävle har 

befolkningen ökat drastiskt de senaste åren, ökningen har från 2009-2010 varit ca 730 

personer och den totala befolkningsmängden i Gävle var den 31 december 2010, 95 055 

personer. Nyproduktionen av hyreslägenheter växer inte i samma takt. Detta har lett till att det 

har blivit brist på hyresrätter.
5
 

 

 1.2 Forskningsfrågor  

Vilka faktorer är det som påverkar hyresmarknadens utformning i Gävle? Hur påverkar de 

höga nyproduktionskostnaderna hyresmarknaden? Hur påverkar befolkningsökningen 

hyresmarknaden i Gävle? Förändrar lagar och förordningar ställningen på 

bostadshyresmarknaden? Påverkar det allmännyttiga bostadsföretaget Gavlegårdarna den 

privata sektorn på hyresmarknaden? Påverkas rikets ekonomi av hyresmarknaden?  

 

                                                           
3
 http://www.svenskabostadsfonden.se/nyheter/analyser/vigerland-%E2%80%93-varfor-byggs-sa-fa-

lagenheter.htm  
4
 Prop. 2009/10:185, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler. 

5
http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/Kommunfullm%C3%A4ktige/arsredovisningGK_2009.

pdf 

http://www.svenskabostadsfonden.se/nyheter/analyser/vigerland-%E2%80%93-varfor-byggs-sa-fa-lagenheter.htm
http://www.svenskabostadsfonden.se/nyheter/analyser/vigerland-%E2%80%93-varfor-byggs-sa-fa-lagenheter.htm
http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/Kommunfullm%C3%A4ktige/arsredovisningGK_2009.pdf
http://www.gavle.se/Global/Kommun%20och%20politik/Kommunfullm%C3%A4ktige/arsredovisningGK_2009.pdf
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 1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera faktorer som vi anser viktiga att beakta för att förstå 

bostadshyresmarknaden i Gävle 2011. Hur påverkas marknaden av faktorer som politik, 

ekonomi och befolkning? 

 

1.4 Avgränsning  

Då vår undersökning inte ska bli allt för stor har vi valt att avgränsa oss till att undersöka 

bostadshyresmarknaden i Gävle och inte göra en analys för hela Sverige. Anledningen till att 

vi just valde Gävle var att allmännyttan har en stor marknadsandel vilket är intressant att 

observera hur detta påverkar en hyresmarknad, samt att det är lättare att genomföra intervjuer 

och observationer i orten vi bor i. Idag råder det brist på information om hur bostadsbeståndet 

ser ut och därför har vi valt att enbart titta på hyresmarknad och inte resterande 

upplåtelseformer.  

 

Under perioden 1960-1990 samlade SCB in uppgifter om bostadsbeståndet via Folk- och 

bostadsräkningar. Dessa insamlingar skedde vart femte år i Sverige. Alltså, den senaste 

statistiken som finns tillgänglig över bostadsbeståndet är från 1990.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx   

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx


   
 

4 
 

1.5 Disposition    

I det inledande kapitlet går vi igenom bakgrunden till varför vi har valt att studera faktorer 

som påverkar en hyresmarknad. Vi går även igenom vårt syfte och vår problemformulering 

samt tar upp de avgränsningar vi valt att göra i denna studie. 

 

 

I kapitel 2 går vi igenom hur vi har genomfört denna studie om faktorer som påverkar en 

hyresmarknad. Vi går igenom varför vi valt uppsatsens ämne, hur vi har samlat in data och 

även hur vi gick till väga i teorin och empirin. Till sist går vi även igenom begränsningar och 

synsätt i uppsatsen. 

  

 

I kapitlet 3 går vi igenom Sveriges bostadsbestånd för att få en överblick på hur det ser ut i 

hela Sverige, vad byggs det mest av och vad är det brist på? Vi går igenom de generella 

faktorer som påverkar en hyresmarknad. Efter att ha förklarat de generella faktorer som 

påverkar en bostadshyresmarknad går vi tillsist in på faktorer som påverkar just Gävles 

bostadshyresmarknad. 

 

 

I kapitel 4 går vi igenom empirins uppbyggnad och förklara utförligt varför vi har valt dessa 

intervjuer. Sedan sammanställer vi varje intervju som består av personer som har en stor 

kunskap samt en verklig uppfattning om hur hyresmarknaden i Gävle ser ut. 

 

 

I kapitel 5 analyserar vi kapitel 1-4 och jämför dessa och redovisar resultatet av detta. Vi 

kommer även att diskutera de resultat vi har fått fram och vad de har för betydelse. 

 

 

I kapitel 6 sammanfattar vi forskningen med en slutsats samt avslutar med förslag till 

fortsatta forskningar. 

 



   
 

5 
 

Kapitel 2 – Metod  

 

 

I detta kapitel går vi igenom hur vi har genomfört denna studie om faktorer som påverkar en 

hyresmarknad. Vi går igenom varför vi valt uppsatsens ämne, hur vi har samlat in data och 

även hur vi gick till väga i teorin och empirin. Till sist går vi även igenom begränsningar och 

synsätt i uppsatsen.  

 

2.1 Val av ämne  

Valet av ämne var självklart då vi både känner stor passion för ämnet. Eftersom vi båda går 

tredje året av programmet ekonomisk fastighetsförvaltning har vi berört många aktuella 

bostadsfrågor genom årens gång. Bostadshyresmarknaden kändes som ett självklart val, 

framför allt känner vi att vi skulle vilja arbeta inom hyresmarknaden efter klargjorda studier. 

Genom kurser på högskolan har vi bland annat läst hyresrätt samt läst väldigt mycket om alla 

Sveriges upplåtelseformer och dess för- och nackdelar. Hyresmarknaden som vi valt att beröra 

känns väldigt aktuell då vi själva vet hur svårt det är att få tag i en hyreslägenhet idag.  

Genom egna observationer samt tidskrifter har vi uppmärksammat att det råder brist på 

hyresrätter i Sveriges storstäder idag. Vi valde att undersöka hur just bostadshyresmarknaden i 

Gävle ser ut främst för att det är intressant att se hur en stad där den allmännyttiga sektorn har 

den större delen av marknaden och hur detta då påverkar hela bostadshyresmarknaden. Ingen 

av oss kommer från Gävle från början, så det var en utmaning i sig att utforska en stads 

hyresmarknad som vi inte vet så mycket om.  

 

2.2 Insamling av data 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod när det gäller insamling av data. Med kvalitativ 

metod menas att intervjuer genomförs för att få en djupare förståelse inom ämnet.
7
 Vi har 

först samlat in data för att få en klar bild om hur hyresmarknaden ser ut i Sverige och i Gävle 

idag. Efter insamlingen av data har vi valt att göra fem expertintervjuer med åtta personer från 

viktiga aktörer i Gävle.  Vi har även använt oss av en hel del sekundärdata som är framtagen 

av forskare till exempel vetenskapliga tidskrifter och artiklar.  

 

                                                           
7
 Eriksson, Lars Torsten (2006), Att utreda, forska och rapportera. 
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Detta examensarbete bygger både på en empirisk- och en teoretisk undersökning. Information 

har bland annat hämtats ifrån Gävle kommun, Gavlegårdarna, Fastighetsägarna, Regeringen, 

Sveriges rikes lag, Boverket, Länsstyrelsen samt SCB.  

 

Det finns idag mycket aktuell data att hämta om hyresmarknaden i Sverige då det är ett 

angeläget ämne, samt att många arbetar med frågor som rör hyresmarknaden. Det skrivs 

framförallt väldigt mycket om bostadshyresmarknaden i både tidsskrifter, böcker, 

vetenskapliga artiklar, dagstidningar, uppsatser och så vidare.  

 

2.3 Tillvägagångssätt i teoristudien 

Innan vi påbörjade själva arbetet med uppsatsen valde vi att göra en förstudie för att se om det 

fanns tillräckligt med fakta för att kunna fullfölja skrivandet. Idag skrivs det väldigt mycket 

om bostadsmarknaden i Sverige, både i tidskrifter, böcker, dagstidningar, uppsatser och så 

vidare.  Eftersom vi själva inte visste mycket om hur bostadsmarknaden ser ut i Gävle var det 

viktigt för oss att skapa oss en klar bild innan vi påbörjade skrivandet. Vi började självklart 

söka data på internet där vi fann mycket bra information om bostadshyresmarknaden. I teorin 

valde vi att ta upp de största faktorerna som vi anser påverkar en hyresmarknad. Många 

faktorer som påverkar en bostadshyresmarknad gäller för hela landet och vi valde därför att ta 

upp generella faktorer som påverkar hela Sveriges hyresmarknad. Sedan gick vi in på hur 

Gävles hyresmarknad ser ut samt de faktorer som påverkar just Gävles bostadshyresmarknad.  

  

2.4 Tillvägagångssätt i empiristudien 

Utifrån vårt syfte har vi valt att arbeta utifrån en deduktiv metod och delvis arbetat utifrån en 

induktiv metod. Induktiv metod innebär att arbetet sker från empiri till teori. Deduktiv metod 

är motsatsen till detta.
8
 Vi har allstå först samlat in data och sedan utfört intervjuer utifrån de 

nya kunskaper vi erhållit. Vi menar att det är den metod som är mest lämpligt då vi måste ha 

en form av bakgrundskunskap innan vi vidare kan undersöka bostadshyresmarknaden i Gävle. 

Genom att i teorin beskriva både generella faktorer i Sverige samt faktorer som enbart 

påverkar Gävle bostadshyresmarknad, kan vi senare jämföra empirin mot teorin. 

 

                                                           
8
 Eriksson, Lars Torsten (2006), Att utreda, forska och rapportera. 
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Empirins uppbyggnad i denna uppsats bygger på fem expertintervjuer med åtta 

intervjupersoner. Tanken med dessa expertintervjuer var att få intervjupersonernas syn på hur 

bostadshyresmarknaden i Gävle ser ut idag samt faktorer som påverkar den. 

Expertintervjuerna består av stora aktörer som påverkar bostadshyresmarknaden i Gävle, 

Gävle kommun, Gavlegårdarna, Svedinger, Fastighetsägarna samt Sveriges byggindustrier. 

Intervjupersonerna har väldig stor kunskap och en verklig uppfattning om hur 

bostadshyresmarknaden fungerar och ser ut i Gävle. Intervjuerna har skett på respektive 

intervjupersons arbetsplats. Där varje intervju spelades in och varade i cirka en timma. En 

intervjumall med liknande frågor har använts vid varje intervju, detta för att intervjupersonen 

inte ska sväva iväg allt för mycket. Vi följde dock inte intervjumallen till punk och pricka 

utan lät intervjupersonerna prata fritt.  

 

2.5 Synsätt och begränsningar i uppsatsen 

Uppsatsen syfte har förändrats under arbetets gång. Från början ville vi skriva och analysera 

faktorer som påverkar en hel bostadsmarknad i Gävle. Dock insåg vi att det var alldeles för 

stort område att analysera hela bostadsmarknaden och därför valde vi att enbart inrikta oss på 

hyresmarknaden. Vi trodde att det skulle finnas tillräckligt med information för att kunna 

analysera en hel bostadsmarknad. Genom ett frågesamtal med kommunen insåg vi att det inte 

fanns tillräckligt med information för att kunna genomföra en uppsats som handlar om hela 

bostadsmarknaden i Gävle. 

 

Synsättet vi hade innan studiens början har förändrats under studiens gång. Vi trodde att 

kommunen hade en klar bild av exakt hur många procent upplåtelseformerna är fördelade i 

Gävle. Dock är det så att kommunen endast har tillgång till Gavlegårdarnas statistik om 

boendefrågor. Hos Gavlegårdarna finns det statistik om princip allt, från kön till antal 

personer i lägenheten. Det finns inte samma tillgängliga fakta och statistik på 

bostadsmarknaden som finns på hyresmarknaden.  

 

Kommunen berättade att när socialdemokraterna innehade regeringsmakten fick varje hushåll 

svara på en enkät innan inflyttning om kön/ålder/antal boende och så vidare. När den 

borgerliga regeringen sedan tog över så slopades detta på grund av att det stred mot 

integriteten . I dagens läge finns inte lika bra information och fakta om bostadsmarknaden 
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som man hade förr i kommunen. Därför insåg vi i tidigt skede att det inte går att analysera 

bostadsrättsmarknaden på samma sätt som det går att göra med hyresmarknaden.  

2.6 Kritisk granskning av metoden 

Det krävs att validiteten och reliabiliteten är god för att en uppsats ska vara vetenskaplig. Våra 

intervjufrågor konstruerades utefter teorin och vi anser att dem är valida. Detta kan 

konstateras ännu mer då vi även spelade in våra intervjuer. Alltså validitet innebär att man 

mäter det man avser att mäta. Reliabilitet innebär att ett resultat ska vara samma vid 

upprepade mätningar samt vara oberoende av vem som utför testet.
 9

 Vi anser att vår uppsats 

är reliabel då vi intervjuat de aktörer som vi anser vara viktiga för att få ett bra resultat om de 

faktorer som påverkar hyresmarknaden i Gävle. Dock hade fler intervjuer kunnat ske, med till 

exempel SABO för att kunna konstatera resultatet ytterligare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Eriksson, Lars Torsten (2006), Att utreda, forska och rapportera. 
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Kapitel 3 – Teori 
 
  

I kapitlet 3 går vi igenom Sveriges bostadsbestånd för att få en överblick på hur det ser ut i 

hela Sverige, vad byggs det mest av och vad är det brist på? Vi går igenom de generella 

faktorer som påverkar en hyresmarknad. Efter att ha förklarat de generella faktorer som 

påverkar en bostadshyresmarknad går vi till sist in på faktorer som påverkar just Gävles 

bostadshyresmarknad. 

 

3.1 Sveriges bostadsbestånd 

I Sverige idag finns det olika sätt att bo på, man kan antingen hyra sin bostad eller välja att 

äga den. Idag finns det fem olika upplåtelseformer i landet, hyresrätt, kooperativ hyresrätt, 

bostadsrätt, äganderätt samt ägarlägenheter. Med upplåtelseform menas på vilket sätt man 

förfogar över sin bostad. Det går även att skilja på småhus eller flerbostadshus. Till 

flerbostadshus räknas hus som har minst två våningar och minst tre lägenheter i huset. Inom 

småhuskategorin räknas fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. Det vanligaste är att 

upplåtelseformerna, hyresrätt, kooperativ hyresrätt och bostadsrätt förekommer i 

flerbostadshus. Den nyaste formen av boende är äganderätter som sedan 1 maj 2009 får 

förekomma i flerbostadshus och som då benämns ägarlägenheter. Ägarlägenhet innebär att 

man äger sin egen bostad och inte bara rätten att använda bostaden, som i en bosstadsrätt.
10

 

 

I riket fanns det år 2009 1 678 000 lägenheter i flerbostadshus med upplåtelseformen 

hyresrätt. Upplåtelseformen bostadsrätt hade år 2009 762 000 lägenheter. Vid en överblick av 

marknaden kan man se att det har skett stor förändring i Sverige genom åren. Sedan 1990 har 

bostadsrätterna ökat med 51 procent medans hyresrätterna endast har ökat med 3 procent. Det 

byggs alltså fler bostadsrätter än hyresrätter i Sverige idag. Den största bidragande faktorn till 

bostadsrätten har ökat är att det har skett fler ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Av 

256 400 tillkomna bostadslägenheter har 146 600 lägenheter av dessa tillkommit genom 

ombildning år 2009. Hela 94 procent av ombildningarna har skett i storstadsområden. För 

nybyggnationer står bostadsrätterna för 102 600 lägenheter från 1990 fram till 2009.
11

 

 

                                                           
10

 http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Upplatelseformerboendeformer/  
11

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx   

http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Upplatelseformerboendeformer/
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx
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Det har skett stora förändringar av lägenhetsbeståndet mellan åren 1990-2009 i Sverige. Det 

totala bostadsbeståndet i riket uppgick 2009 till ca 4 526 600 varav 2 476 200 i flerbostadshus 

och 2 050 500 i småhus. Ökningen av totala bostäder från 1990 till år 2009 var 481 900 

stycken varav i flerbostadshus var ökningen 305 600 lägenheter och i småhus ökade med 

176 200 stycken.
12

 

 

Figur 1 – Fördelning av nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Källa: SCB 

3.1.1 Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och SABO 

I Sverige finns det en politisk samsyn om att det behövs en blandning av boende i form av 

olika upplåtelseformer samt att de ekonomiska villkoren skall vara neutrala. Hyresrättens 

konkurrenskraft har dock försämrats de senaste åren på grund av att de ekonomiska villkoren 

har förändrats, tillskillnad från de andra upplåtelseformerna så som bostadsrätter. 

Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO har som ett gemensamt mål att 

utveckla denna trend och främja hyresrätten. De tre samarbetar för att göra hyresrätten till en 

attraktiv boendeform för både samhället, hyresgäster och fastighetsägare.
13

  

 

Vid nyproduktion är det i snitt idag, år 2011, 2 000 kronor dyrare per månad att bo i nybyggd 

hyresrätt än vad det är att bo i nybyggt småhus eller bostadsrätt. Det är framförallt dagens 

nuvarande skatteregler och subventionsregler som bidrar till att den nybyggda hyresrätten blir 

dyrare att bo i. Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och SABO arbetar med att 

försöka uppnå en rimlig balans på bostadshyresmarknaden. Ett förslag är att införa en ny 

                                                           
12

 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx   
13

 Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294758.aspx
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skattereform som innebär en låg moms på bostadshyror. Ett annat förslag för att förbättra 

hyresrättens roll är att fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas, samt att skattereglerna ändras 

för att underlätta underhållet av bostadshyreshus. Ett förslag om ROT- avdrag bör tillfälligt 

införas innan en såkallad skattreform skulle fastslås då processen är lång och inte inträffar på 

en dag.
14

 

 

3.2 Generella faktorer som påverkar en bostadshyresmarknad 

Idag är hyresrätten i Sverige en trygg boendeform eftersom det innebär ett flexibelt boende 

och framförallt undgår hyresgästen risken för bolån. På den svenska hyresmarknaden idag 

byggs det alldeles för lite hyresrätter och det byggs även för dyrt.  De faktorer som främst 

påverkar en bostadshyresmarknad är landets ekonomi, demografi, statliga stöd samt lagar och 

förordningar.  

Figur 2 – Generella faktorer som påverkar en bostadshyresmarknad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

3.2.1 Ekonomi  

Sveriges ekonomi har självklart en stor påverkan på hur bostadsmarknaden ser ut och 

utvecklar sig i landet. Finanskrisen år 2008 fick stora påverkningar på bostadsmarknaden men 

även fastighetskrisen år 1993 hade sin påverkan. Dessa finansiella kriser i Sverige har ett 

samband med ökade nyproduktionskostnader.  

                                                           
14 Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten. 
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3.2.1.1  Finanskrisen i Sverige 2008 

Innan finanskrisen slog till under hösten 2008 minskade bostadsbyggande mycket kraftigt i 

Sverige. En stor faktor som bidrag till minskning av nyproduktion av hyresrätter var de 

bortagna stagliga stöden men även växande byggnadskostnader. Finanskrisen år 2008 

medförde att bostadsbyggandet avtog ännu mer. Även fast finanskrisen i Sverige har nått sitt 

slut idag så har fortfarande produktionen av bostadsbyggande stannats upp.
15

 

 

Innan finanskrisen slog till låg 3-månaders stibor som högst på 5,4 procent. Under 

finanskrisen sjönk styrräntan till 0,5 procent. Det berodde främst på kraftiga sänkningar av 

Riksbankens styrränta. 5-års räntan sjönk från 4,8 procent till 2,9 procent under hösten 2009. 

Ränteläget har sjunkit de senaste åren, vilket gör att bolagen har möjlighet att lättare 

finansiera projekt genom ökad belåning i det övriga fastighetsbeståndet och har då fått lägre 

räntekostnader i projekten. Detta gör att nivån på inflyttningshyran har kunnat minskas på 

hyresmarknaden. I ett långsiktigt perspektiv måste hänsyn tas till att räntan inte kommer att 

förbli lika låg som den var under finanskrisen utan måste hyrorna anpassas efter en mer 

långsiktig trolig räntenivå.
16

 

 

3.2.1.2 Fastighetskrisen i Sverige i början av 1990-talet 

Under år 1990-1993 drabbades Sverige av den värsta finanskrisen sedan 1921 som fick en 

stor påverkan på fastighetsmarknaden. Under andra delen av 1980-talet bidrog de goda 

kreditmöjligheterna, de höga subventionerna, den låga realräntan, skattesystemet samt den 

höga tillväxten till en omfattande nyproduktion. Vilket förde vidare till en snabb ökning av 

priserna på både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Under början av 1990-talet 

förändrades många av dessa faktorer och en fastighetskris uppstod. Krisen kännetecknades av 

snabbt sjunkande produktion och priser, höga vakanser samt ekonomiska problem för banker 

och kreditinstitut.
17

 

 

Skattereformen som infördes år 1991 ledde till att kapitalkostnaderna steg med 40 procent.  

Detta i sin tur ledde till en minskning av fastighetsvärdena, vilket ökade pressen på 

fastighetsbolagen. Nyproduktion av antal bostäder föll från 60 600 till 10 500 under år 1990-

                                                           
15

 Finanskrisen och bostadsmarknaden i Norden. 
16

 Snabbanalys. Sabo tittar närmare på kostnader för nyproduktion av hyreslägenheter december 2009. 
17

Dwight M. Jaffe (1994), Den svenska fastighetskrisen. 
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1993, vilket var ett en minskning med 83 procent. Under år 1995 hade affärerna normaliserats 

och krisen var då över.
 18

 

 

3.2.1.3 Fastighetskatt och fastighetsavgift 

Fastighetskatt innebär en extra skatt på hyresboende. Fastighetsskatten ersattes år 2008 av en 

kommunal fastighetsavgift med att fast belopp för varje lägenhet. Bostadshyreshus har dock 

fortfarande en statlig fastighetsskatt.
19

 Tillsammans med andra skatter driver denna skatt upp 

hyrorna onödigt högt. Vid nyproduktion av hyresbostäder är det totala skattetrycket i dag 

avsevärt högre skatt än på andra varor och tjänster. Bostadsdelen av ett hyreshus får idag 

kommunal fastighetsavgift. Denna avgift beräknas genom antalet bostadslägenheter och med 

ledning av de taxerade värdena på varje bostadsbyggnad. Denna fastighetsavgift tas ut med ett 

fast maxbelopp på 1 200 kr för varje bostadslägenhet eller, om det ger en lägre avgift på 0,4 

procent av taxerat värde för bostadsbyggnaden och tillhörande bostadsmark. För beräkning av 

fastighetsavgiften måste varje bostadslägenhet och bostadsenhet beräknas för sig. 

Fastighetskatten beräknas på samma sätt som fastighetsavgiften, dock finns det inte något 

maxbelopp för den statliga fastighetskatten.
20

 

 

3.2.1.4 Miljonprogrammet 

År 1965 fattade riksdagen ett politiskt beslut om att bygga en miljon bostäder för att klara 

bostadsbristen som rådde då. År 1975 hade riksdagen nått sitt slutliga mål med 1000 000 

bostäder och projektet hade alltså bara tagit cirka tio år att bygga upp. Riksdagen involverade 

statliga subventioner för att stimulera nyproduktion av bostäder. Av det totala 

bostadsbeståndet bestod två tredjedelar av miljonprogrammet av lägenheter i flerbostadshus, 

som framförallt byggdes som storskaliga bostadsområden.  De kommunala bostadsbolagen 

stod för 60 procent av byggandet av flerfamiljshus.
21

 

 

Idag är miljonprogrammet i stort behov av omfattande underhåll och renoveringar. En mycket 

liten del av detta byggnadsbestånd har fram till idag rivits. Dessa hus närmar sig slutet av sin 

tekniska livslängd, främst beror detta på att vatten- och avloppsrör är i så dåligt skick att det 

                                                           
18

 Sandberg, Nils.Eric (2005), Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och finanskrisen 1990-1993. 
19

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bostadfastighet/fastighetstaxering/hyreshus2010/fastighetsavgift
ochfastighetsskatt.4.6f9866931215a607a4f80001169.html   
20 Fastighetsavgift och fastighetsskatt, Deklarationen 2009. 
21

 Grange Kristina, Högberg, Lovisa, Lind Hans (2009) Incentives for Improving Energy Efficiency When 
Renovating Large-Scale Housing Estates: A Case Study of the Swedish Million Homes Programme.  

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bostadfastighet/fastighetstaxering/hyreshus2010/fastighetsavgiftochfastighetsskatt.4.6f9866931215a607a4f80001169.html
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bostadfastighet/fastighetstaxering/hyreshus2010/fastighetsavgiftochfastighetsskatt.4.6f9866931215a607a4f80001169.html
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finns en hög risk för skada genom läckage. Även ventilation och elsystem kan vara i behov av 

utbyte. Miljonhusen byggdes med en oprövad byggteknik och nya material samt att arbetet 

byggdes för snabbt vilket ledde till ett slarvigt utförande. Detta har dessutom lett till att andra 

skador än de som gäller för normalt åldrande. De bostäder som är främst i behov av 

renovering är de bestånd som byggdes i början av 1960-talet.  Det bestånd av 

miljonprogrammet som är kvar idag äger de kommunala bostadsbolagen 50 procent av.
22

 

 

3.2.1.5 Nyproduktionskostnader 

I Sverige idag är det väldigt höga nyproduktionskostnader vilket gör det svårt att få en 

lönsamhet i projekten. Produktionskostnaderna har nästintill fördubblats de senaste tio åren.  

Att kunna sätta en rimlig hyra på nyproducerade lägenheter är idag nästintill omöjligt i 

Sverige. Produktionskostnaderna för att producera hyreslägenheter behöv minskas drastiskt 

för att få en lönsamhet och rimliga hyror i projektet. År 2009 var genomsnittskostnaderna för 

produktion av hyreshus 27 000 kronor per kvadratmeter.
23

 

Figur 3 – Total produktionskostnad kr/kvm flerbostadshus 1988-2007 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB 

3.2.2 Demografi 

Landets befolkning ökar mer och mer för varje år och detta påverkar självklart efterfrågan på 

bostäder.  Idag ökar inte utbudet lika mycket som efterfrågan gör på bostadsmarknaden. 

Under 2009 i Sverige ökade befolkningen med drygt 84 000 personer. Den största skillnaden 

var att drygt 63 000 av dessa 84 000 berodde på att invandringen var större än utvandringen. 

Resterande berodde på att det föddes mer i Sverige än folk som avled.  Sedan babyboomen 

                                                           
22

 Ibid  
23

 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp  

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
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1992 har antal nyfödda inte varit högre förens nu, nettoinvandringen var också även den 

hög.
24

 

 

Att efterfrågan är större än utbudet leder generellt sett till trångboddhet, men även att 

anställda på orten kan bli tvungna att pendla över stora avstånd.  En annan sida av 

bostadsbristen är att det till antalet finns tillräckligt många bostäder men dock är det fel sorts 

bostäder.  Att det är bostadsbrist innebär inte heller att det är detsamma som 

nybyggnadsbehov. Ett ökande av flyttkedjor kan leda till att det möjliggör eller underlättar 

generationsväxling i olika delar av beståndet.  Ett ökat utbud kan även uppstå genom en ökad 

omsättning av bostäder i beståndet.  Det finns även ett samband med att ökade inkomster 

leder till en ökad efterfrågan på bostäder. Det krävs oftast lokala insatser inom ramen för 

kommunens bostadsförsörjningsansvar för att lösa bostadsbristen på marknaden.
25

 

 

Stora flyttrörelser påverkar även efterfrågan på bostadsmarknaden idag. I genomsnitt flyttar 

svensken drygt tio gånger under sin livstid och flyttningen sker oftast inom samma kommun. 

De långa flyttningarna beror oftast på utbildning och arbetsmarknad medan de korta 

flyttningarna beror på förändringar i familjeförhållanden och inkomster.  Flyttmönstret är 

störst i den unga ålder 20-30 år.
26

 

 

Under de närmsta åren kommer allt fler unga flytta hemifrån för att skaffa sitt första egna 

boende. Detta beror på att det föddes många barn i slutet av 1980-talet och i början på 1990-

talet. I Sveriges kommuner uppger drygt hälften av dessa kommuner att det är brist på 

bostäder idag som ungdomar just efterfrågar. Detta påverkar självklart 

bostadshyresmarknaden ännu mer då trycket är stort från ungdomarna. Den vanligaste 

upplåtelseformen bland ungdomar är hyresrätt. Det är nämligen tre av fyra ungdomar i ålder 

20-25år som bor i hyresrätt, omkring sex procent av dessa ungdomar bor i andra hand. 

Nyproducerade lägenheter är oftast inte aktuellt för ett första boende då månadskostnader är 

generellt högre än i äldre hyreshus. Nyproduktion kan även leda till att flyttkedjor sätts igång 

som gör att det frigörs lägenheter som är mindre och billigare och mer lämpade för de unga. 

Detta tryck på bostadsmarknaden kommer dock att minska relativt snabbt efter 2013 eftersom 

                                                           
24

 Bostadsmarknaden 2010–2011 - Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2010 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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i mitten av 1990-talet föll födelsetalen och höll sig under ett antal år på mycket lägre nivå i 

jämförelse med antalet födda i början på 1990-talet.
27

 

 

3.2.3 Statliga stöd 

Staten har alltid haft en stor påverkan på bostadsmarknaden då de framförallt har bidragit med 

ett flertal olika bidrag. Räntebidrag och investeringsbidrag finns ej kvar idag, men det finns 

andra bidrag som staten fortfarande bidrar mer som påverkar bostadsmarknaden.  

 

3.2.3.1 Räntebidrag  

Från och med den 1 januari 2007 slopades det statliga räntebidraget i Sverige (SFS 1992:986). 

Räntebidraget tillämpades redan 1993 och syftet med detta bidrag var framförallt att stimulera 

bostadsbyggandet. Räntebidraget var till för ny- och ombyggnad av hyreshus samt 

bostadsrättshus. Alltså, idag går det inte att söka detta bidrag, de vill säga det statliga 

bostadsbyggnadssubventionsbidragt.
 28

 Bidraget innebar att man utgick från den sammanlagda 

lägenhetsytan. Staten gav bidrag upp till och med 120 kvm/lägenhet. Det som speciellt 

utmärkte hyreshus var att det gav bidrag helt efter bidragsunderlaget. Bidragsunderlaget för 

nybyggnad är den schablonberäknade byggkostnaden. Vid beräkning av bidragsunderlaget 

utgår man från den sammanlagda lägenhetsytan. Detta oavsett vad det hade kostat i 

verkligheten att bygga och oavsett lånegraden.  Räntebidraget beräknas genom formeln 

nedan: 
29

 

Figur 4 – Beräkning av räntebidraget 

 

 

 

 

3.2.3.2 Investeringsbidrag  

Investeringsbidrag (2001:531) infördes den 1 augusti 2001 och slopades redan den 30 juni 

2007. Tanken med detta bidrag var att stimulera en ökad nyproduktion av hyresrätter. 

Riksdagen avsedde 2,5 miljarder kronor till bidraget. Investeringsbidraget var ett tillfälligt 

                                                           
27

 Ungdomars boende – lägesrapport 2011. 
28

 http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/samhallsplanering-och 
kulturmiljo/boende/rantebidrag/Pages/default.aspx    
29

 SFS 1992:986, Statlig bostadsbyggnadssubvention.  

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/samhallsplanering-och%20kulturmiljo/boende/rantebidrag/
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/samhallsplanering-och%20kulturmiljo/boende/rantebidrag/
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tillskott för att minska bostadsbristen i Sverige och det var tänkt redan från början att bidraget 

endast skulle gälla tills att pengarna var förbrukade. I ett område med bostadsbrist som ej är 

ett tillväxtområde lämnades inte investeringsstimulans.
30

 Det borttagna investeringsstödet har 

ökat byggkostnaderna med cirka 2 000 kronor per kvadratmeter.
31

 

 

3.2.3.3 Investeringsstöd till äldrebostäder  

Till skillnad från de slopade räntebidragen och investeringsbidragen finns det nuvarande 

bidrag som staten delar ut, ett av de bidragen är investeringsstöd till äldrebostäder. 

Förordningen (2007:159). Investeringsstöd kan lämnas för att stimulera byggandet av 

äldrebostäder. Detta bidrag kan lämnas för ny- och ombyggnad och en förutsättning för detta 

är att det blir nytillskott av denna boendeform.
32

 

 

3.2.4 Lagar och förordningar  

Regeringen kommer med regelbundna förslag och förordningar som rör bostadspolitiken i 

Sverige. Det finns även lagar inom bostadspolitiken som har slopats under de senaste åren. En 

lag som självklart påverkar bostadshyresmarknaden är Hyreslagen, där bruksvärdet speciellt 

har en stor påverkan på hur höga hyrorna får vara. Den största skillnaden inom 

bostadspolitiken i år jämfört med föregående år är att det kommit ut en ny lag som innebär att 

allmännyttan ska drivas affärsmässigt och därmed får gå med vinst. 

 

3.2.4.1 Stopplagen  

Stopplagen (allbolagen) innebar att kommunen var tvungen att söka tillstånd hos 

Länsstyrelsen om de önskade sälja en del av sitt bostadsbestånd. Alltså kunde Länsstyrelsen 

stoppa en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Villkoret var dock att andelen hyresrätter i 

ett område skulle bli allt för liten och att det tillslut skulle försvåra hyressättningen enligt 

bruksvärdesprincipen. De två kapitlen om den så kallade stopplagen i lagen om allmännyttiga 

bostadsföretag (2002:102) borttogs den 1 juli 2007. Detta medförde att ansvaret för 

bostadsförsörjningen återfördes till kommunerna.33 
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 Snabbanalys. Sabo tittar närmare på kostnader för nyproduktion av hyreslägenheter december 2009. 
32

 http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Aldrebostader/1164-5-
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 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9763/a/92348   
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http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Aldrebostader/1164-5-Aldrebostader.pdf
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3.2.4.2 Hyreslagen JB (1970:994) 

Enligt Hyreslagen JB (1970:994) 12 kapitlet 1 §: Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus 

eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om 

lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.
34

 

 

Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, antingen privat eller genom 

allmännyttan.  Det som speciellt utmärker en hyresrätt jämfört med andra upplåtelseformen är 

att hyresgästen inte utsätts för en stor ekonomisk risk som man gör till exempel vid en 

bostadsrätt. Som hyresgäst har du även ett starkt besittningsskydd vilket innebär att du har rätt 

att förlänga ditt hyresavtal, hyresgästen kan även med kort varsel flytta från sin hyresrätt och 

har enligt lag max tre månaders uppsägningstid.  

 

I Sverige finns det ett system för hyressättning som bygger delvis på en förhandlingsprocess 

där den årliga förändringen i faktiska hyror som är ett resultat av förhandlingar mellan 

hyresgästföreningen och bostadsbolaget.
35

 Hur hyran sätts kan delas in i fyra olika kategorier. 

Den första kategorin handlar om strikt hyresreglering. Denna reglering baseras på historiska 

hyresnivåer och innebär en nominellfrysning av hyresnivåerna. Detta är dock orimligt i 

framtiden eftersom priserna ändras i tiden. Den andra kategorin handlar om indexerad höjning 

som bygger på faktiska kostnadshöjningar med historiska nivåer. Detta innebär att en reell 

frysning av hyresnivåerna görs. Indexerad höjning brukade tidigare användas flitligt inom 

bruksvärdessystemet av många kommuner samt hyresgästföreningen. Den tredje kategorin 

handlar om hyressättning som baseras på kostnader och även faktiska hyresgästens värdering 

med hänsyn till jämförelseobjekt. Den är även ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Den 

sista kategorin handlar om marknadshyressättning. Denna kategori baseras på tillgång och 

efterfrågan.
36

 

3.2.4.3 Bruksvärdeprincipen 

Hyran för en hyresrätt bestäms enligt bruksvärdesprincipen vilket innebär att en jämförelse 

med likvärdiga lägenheter i närområdet görs. Med likvärdiga lägenheter menas att de ska ha 

ungefär samma standard som storlek, rumsantal samt samma modernitetsgrad. De jämförbara 

                                                           
34

 Sveriges Rikes Lag, JB 12kap. 
35

 Björklund, Kicki, Klingborg, Kerstin (2005), Correlation between Negotiated Rents and Neighbourhood 
Quality: A Case Study of Two Cities in Sweden. 
36

 http://www.svenskabostadsfonden.se/nyheter/analyser/vigerland-%E2%80%93-vad-innebar-
bruksvarde.htm  
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lägenheterna ska vara belägna inom samma område inom orten. Det är svårt att hitta en 

jämförelsebar lägenhet som stämmer överens med alla egenskaper, därför kan till exempel två 

lägenheter med skillnad i kvadratmeter ha samma bruksvärde.
37

 

 

Syftet med detta system är att hyresvärden inte skall ta ut oskäliga hyror och stärka 

hyresgästernas besittningsskydd. Det vanligaste är att en jämförelse görs med de kommunala 

bostadsföretagen när hyran bestäms. Hyran bestäms genom det kollektiva 

förhandlingssystemet där hyrorna bestäms genom en överenskommelse mellan 

hyresgästföreningen och fastighetsägaren.
38

  

 

De egenskaper som bestämmer bruksvärdet för en lägenhet är bland annat: storlek, 

modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard, ljudisolering. Även 

förmåner kan självklart påverka bruksvärdet så som: hiss, tvättstuga och så vidare. Ytterligare 

en aspekt som påverkar bruksvärdessystemet är närhet till kommunikationer. Dock har läget 

ingen påverkan på hyran.
39

 

 

3.2.4.4  Presumtionshyra 

Från 2005 till 2009 har hyrorna i Sverige ökat för en nyproducerad lägenhet med hela 34 

procent
40

. Vid nyproduktion har det varit svårt för byggherren att förutse om hyran kommer 

att täcka kostnader för produktionen vid en prövning enligt bruksvärdessystemet. Detta har 

lett till att det inte har byggts tillräckligt många nya hyresbostäder.
41

 

Det finns idag undantagsregler för nyproducerade bostadslägenheter. Reglerna om 

presumtionshyra infördes den första juli 2006 och finns i 55c § i Hyreslagen, Jordabalken.
42

 

Dessa regler gör det möjligt att avtala om högre hyror för nyproducerade lägenheter än vad 

som är tillåtet enligt bruksvärdessystemet. Själva syftet för dessa bestämmelser är att öka 

produktionen av nya hyreslägenheter. Hyresvärden och hyresorganisationen har på orten rätt 

att avtala om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Dessa regler gäller enbart nybyggda 
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 http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Likvardig-lagenhet/  
38

 SOU 2004:91 Reformerad hyressättning. 
39

 http://www.hyresnamnden.se/Amnesomraden/Skalig-hyra/Bruksvarde/  
40

 Snabbanalys. Sabo tittar närmare på kostnader för nyproduktion av hyreslägenheter december 2009 
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 SOU 2004:91 Reformerad hyressättning. 
42

 http://www.hyresnamnden.se/DomstolarRoot/Hyresnamnden/Amnesomraden/Skalig-
hyra/Presumtionshyra-vid-nyproduktion/  
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hyreshus men även delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.
43

 

Överenskommelsen måste omfatta alla lägenheter i huset och skall ha träffats innan det har 

ingåtts hyresavtal. Om hyresvärden fastställer en presumtionshyra utan överenskommelse 

med hyresgästerna kan de vid en bruksvärdeprövning innebära en minskad hyresnivå. Vilket i 

sin tur kan leda till att byggherren inte får full kostnadstäckning för projektet.
44

 Det som 

speciellt utmärker presumtionshyran är att hyresgästen inte kan få hyran prövad förrän om tio 

år efter inflyttning enligt bruksvärdesreglerna. Fastighetsägarens kostnader har ingen 

betydelse för bruksvärdet då hyresnämnden bestämmer bruksvärdet utan hänsyn till 

produktionskostnader, driftkostnader samt förvaltningskostnader.
45

 

 

3.2.4.5 Lagen 2009/10:185 om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 

reformerade hyressättningsregler 

Den nya lagen Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 

hyressättningsregler trädde i kraft den 1 januari 2011. Denna lag omfattar bara bostadsföretag 

som drivs som aktiebolag av en kommun. Samtidigt som den nya lagen infördes togs lagen 

om allmännyttiga bostadsföretag bort.
46

 En stor skillnad med den nya lagen är att 

förutsättningarna för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar skall bli 

likvärdiga. Den nya lagen ska även ge förutsättningar till en bättre fungerande 

bostadshyresmarknad där det framförallt skall vara attraktivt at äga och investera i 

hyresrätter.
47

  

 

Den största skillnaden är hur verksamheten skall bedrivas. Genom den nya lagen får de 

allmännyttiga bostadsföretagen gå med vinst, de vill säga att de inte längre behöver tillämpa 

självkostnadsprincipen. Bolagen skall alltså driva verksamheten enligt affärsmässiga principer 

och främja bostadsförsörjningen i kommunen.
48

 

 

Lagen bidrar med stabilitet i förhandlingarna och insyn i hyressättningen. Normerade hyror 

skall inte längre finnas utan en kollektiv förhandling om hyrorna skall göras, oavsett 

avtalspartner. Detta gör att den privata sektorn och allmännyttan blir mer likvärdiga i 
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hyresförhandlingssystemet. Det kommer även bli svårare nu att höja hyrorna då en 

skyddsregel i lagen införts. Om den nya hyran är avsevärt högre än den tidigare hyran ska 

hyresnämnden bestämma att en lägre hyra ska betalas ut under en viss tid. Hyran måste dock 

vara skälig till bruksvärdet.
49

 

 

3.2.4.6 Bostadsförsörjningslagen  

I Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera 

bostadsförsörjningen. Syftet med detta är att skapa en förutsättning för alla invånare i 

kommunen, där alla har rätt att leva i goda bostäder. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjer 

för bostadsförsörjning vid varje mandatperiod. Formkrav saknas dock hur denna planering 

skall bedrivas i den enskilda kommunen.
50

 

 

3.3 Faktorer som påverkar bostadshyresmarknaden i Gävle 

De generella faktorerna som påverkar en bostadshyresmarknad påverkar självklart även 

Gävle. För att få en bättre inblick om bostadshyresmarknaden i Gävle måste man först få en 

uppfattning om hur kommunen mår, hur Gävle kommuns ekonomi, demografi och 

arbetsmarknad ser ut. En faktor som påverkar bostadshyresmarknaden i Gävle är självklart 

hur fördelningen mellan allmännyttan och den privata sektorn ser ut. 

 

Figur 5 – Faktorer som påverkar en hyresmarknad i Gävle 
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3.3.1 Ekonomi 

Gävle kommun har haft en positiv resultatutveckling då de redovisade ett överskottet år 2009 

på 191 miljoner kronor, detta ger en omsättning på 5,9 miljarder konor.
51

 Arbetet med att 

bemöta finanskrisen har Gävle kommun lyckats bra med. De har anpassat verksamheterna till 

de nya förutsättningarna utan kortsiktiga sparåtgärder.
52

 

 

3.3.2 Demografi 

Den 31 december 2010 uppgick folkmängden i Gävle till 95 055 invånare, detta gav en 

folkökning med 703 personer jämfört med året 2009. Gävle kommun är idag Sverige 17:e 

folkrikaste kommun. Det som främst har påverkat folkökningen i kommunen är 

flyttningsrörelserna från utlandet.  Flyttningsnettot var under 2010 + 551, det flyttade 4 557 

personer till Gävle samt 4006 personer flyttade från Gävle.
53

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabell 1 – Folkökning i Gävle kommun 1971-2010 

     Källa SCB 

3.3.3 Arbetsmarknad 

I Sverige är Gävleborg det län som har den mest utsatta arbetsmarknadssituation. De som var 

arbetslösa i länet i april 2010 uppgick till 17 377 personer. Om en jämförelse görs med det 

förgående året så blir det en ökning med 3122 personer. Den totala arbetslösheten var alltså 

10,1 procent. När det gäller ungdomar var 4 519 personer arbetslösa. Även på ungdomssidan 
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 Gävle kommuns årsredovisning 2009. 
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(18-24 år) ger detta en ökning jämfört med föregående år med 22 procent. Av den totala 

befolkningen i ålder 18-24 år var 18,3 procent arbetslösa. Det som framförallt har styrt 

arbetsmarknaden i Gävleborg är att de inom 20 år har försvunnit ca 7000 arbetstillfällen. 

 

3.3.4 Bostadsbestånd  

Jämfört med hela rikets bostadsbestånd var Gävleborgs län det län som haft den lägsta 

ökningen av det totala bostadsbeståndet på 2,3 procent. Gävleborg är även det länet som har 

haft lägst ökning när det gäller småhus med 1,2 procent.
54

 Bostadsrätterna i Gävle har inte 

ökat så mycket i pris som de gjort de senaste året. Från april 2010 till april 2011 har priserna 

ökat med 10 procent.
55

 

 

Idag finns det i Gävle kommun cirka 46 500 bostäder i olika upplåtelseformer. 10 000 av 

dessa är upplåtna med bostadsrätt, 15 500 stycken är småhus med äganderätt samt 21 000 

lägenheter med hyresrätt. Detta innebär att den största upplåtelseformen i Gävle kommun är 

hyresrätt. Gävle kommun har en översiktsplan där det framgår att det är viktigt med attraktiva 

bostäder för stadens framtid. För att kunna tillgodose bostadsbehovet bör det byggas runt 

8 000 nya bostäder i olika upplåtelseformer fram till 2025. I Gävle stad bör det byggas mellan 

2 800-6 650 nya bostäder.
56

 

 

Figur 6 – Fördelning av upplåtelseformer i Gävle kommun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Källa: Översiktsplan Gävle stad 2025 
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3.3.5 Hyresmarknaden i Gävle 

I Gävle dominerar som sagt det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna med hela 70 

procent av bostadshyresmarknaden, resterande 30 procent står den privata sektorn för.
57

 

Hyresmarknaden i Gävle är idag i stort behov av nyproduktion då det råder brist på 

hyresrätter. Byggandet av hyresrätter har halverats från år 2007 till första halvåret 2008. Det 

är främst brist på små lägenheter 1-2 rok samt stora lägenheter som 4 rok eller större. För att 

tillgodose efterfrågan av hyresrätter behövs det byggas mellan 20-49 hyresrätter de närmaste 

åren.
 58

  

 

Det kommunala bostadsbolaget måste tillhandahålla bostäder för alla invånare, alltså måste 

allmännyttan kunna erbjuda olika upplåtelseformer till olika individer och dess behov. 

Tillskillnad från den privata sektorn som inte har samma krav från kommunen.
59

 

 

Figur 7 – Fördelning av bostadshyresmarknaden i Gävle 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.3.5.1 AB Gavlegårdarna 

AB Gavlegårdarna grundades 1917 och är Gävles allmännyttiga bostadsbolag och har en 

omsättning på ca 950 miljoner kronor per år. I Sverige idag är Gavlegårdarna ett av det största 

allmännyttiga bostadsbolagen med 15 200 lägenheter varav 13 280 lägenheter i centrala 
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Gävle. Utav dessa lägenheter är endast 102 lägenheter outhyrda i Gävle i mars 2011. Det är 

ungefär 30 000 av Gävles invånare som bor hos Gavlegårdarna idag.  Gavlegårdarnas 

affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god livsmiljö inom Gävle kommun. 

Gavlegårdarna arbetar med att tillhandahålla ett bra utbud där de möter kunderna utifrån deras 

behov och betalningsvilja. Inom bolagets bestånd finns därför allt ifrån lantligt boende, 

etagevåningar och havsnära lägenheter. I centrala Gävle och i ytterområdena är skillnaden på 

hyrorna ytterst små med cirka 300 kronor/månaden per lägenhet. Gavlegårdarna har alltså 

ingen lägesbaserad hyressättning. Bolaget har ett förturssystem där de erbjuder ett boende vid 

akuta behov såsom; medicinskt, socialt, familjeindelning/separation och näringslivs. 

Näringslivsförtur innebär en förtur till ett boende om man flyttar till Gävle för ett arbete.
60

 

 

Av Gavlegårdarnas totala bostadsbestånd på 15 200 lägenheter tillhör ungefär hälften av dessa 

miljonprogrammet. Bolaget skulle behöva lägga 250 miljoner kronor varje år de närmaste tio 

åren på de bostäder som byggdes under miljonprogrammet, åren mellan 1965-1975.
61

 Dessa 

lägenheter är idag i stort behov av underhåll och renovering. För att frigöra kapital till detta 

säljer Gavlegårdarna fastigheter i stadsdelar där de är dominerande. Gavlegårdarnas styrelse 

har bestämt att de ska sälja 400-600 hyreslägenheter fram till år 2012 för att frigöra resurser 

till renovering av miljonprogrammen.
62

 

 

Under 2009 ökade bolaget sitt underhåll med ca 40 miljoner kronor. Gavlegårdarna 

hyresintäkter täcker inte idag för de underhåll som egentligen krävs. Årets investeringar 

uppgick till ca 171 miljoner kronor, förutom underhållskostnader har investeringar utförts i 

nyproduktion, ombyggnader, stadsdelsförnyelse, ombyggnad av äldreboende, renoveringar 

samt fasad- och markarbete. Antal nyproducerade och inflyttningsklara hyresrätter år 2007 

och år 2008 var tillsammans 73 lägenheter men år 2009 byggdes det inga lägenheter. 

Omflyttningen år 2009 inom Gavlegårdarna uppgick till 24 procent. Nedlagda investerings- 

och underhållskostnader exklusive nybyggnation var år 2007, 409 miljoner kronor, år 2008, 

350 miljoner kronor och år 2009, 299 miljoner kronor. Företagets investeringar i 

nyproduktion samt i fastighetsförvärv var år 2007, 77 miljoner kronor, år 2008, 41 miljoner 

kronor och år 2008, 54 miljoner kronor.
63
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3.3.5.2 Privata sektorn  

Det finns även privatägda fastighetsbestånd i Gävle som uppgår till 30 procent av den totala 

bostadshyresmarknaden. De största fastighetsbolagen är bland annat Svedinger, Allokton och 

Fastor.
64

 Svedinger är det största privata bostadsbolaget i Gävle som både innehar bostäder 

och kommersiella fastigheter.
65

 Fastighetsägarna Mellansverige förhandlar åt den privata 

sektorn i Gävle. 
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Kapitel 4 – Empiri  

 
 

I detta kapitel går vi igenom empirins uppbyggnad och förklarar utförligt varför vi har valt 

dessa intervjuer. Sedan sammanställer vi intervjuerna som består av personer som har en stor 

kunskap samt en verklig uppfattning om hur hyresmarknaden i Gävle ser ut. 

 

4.1 Empirins uppbyggnad 

Empirins uppbyggnad i denna uppsats bygger på expertintervjuer. Vi har valt att göra 

expertintervjuer då vill vi konstatera teorin, genom intervjuer där vi får deras syn på hur 

faktorer som ekonomi, demografi, statliga stöd och lagar och förordningar påverkar 

hyresmarknaden i Gävle. Expertintervjuerna består av stora aktörer som påverkar 

bostadshyresmarknaden i Gävle. Intervjupersonerna har väldig stor kunskap och en verklig 

uppfattning om hur bostadshyresmarknaden fungerar och ser ut i Gävle.  

 

Figur 8 – Stora aktörer i Gävles och dess syn på hyresmarknaden 
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4.2 Expertintervjuernas verksamhet 

Gävle kommun är den största viktiga aktören då de har ett ansvar för försörjningen av 

bostäder i Gävle. Vi har intervjuat mark och exploateringschefen Lennart Emretsson på Gävle 

kommun som har hand om förvaltning, exploatering och försäljning av kommunens mark. Det 

allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna har även de en stor påverkan. Vi har valt att 

intervjua finanschefen och marknadsstrategen för att få en bra bild om faktorer som påverkar 

deras verksamhet. Fastighetsägarna förhandlar för 90 procent av den privata sektorn i Gävle 

och därför har vi valt att intervjua en fastighetsekonom samt en fastighetsjurist hos 

Fastighetsägarna Mellansverige. Detta för att få en bild av hur de ser på marknaden och 

speciellt hur den nya lagen påverkar hyresmarknaden. Den största privata aktören på 

hyresmarknaden i Gävle är Svedinger. Därför har vi valt att intervjua VD:n för företaget och 

få en bild av hur han uppfattar hyresmarknaden. Till sist har vi även gjort en intervju med 

chefen för Sveriges Byggindustrier i Gävle. Sveriges Byggindustrier bidrar till en hög och 

stabil hållbar tillväxt inom byggsektorn.  

 

4.2.1 Gävle kommun 

Tekniska kontoret jobbar med utveckling av bostadsmarknaden i Gävle och på denna 

avdelning arbetar tio personer varav hälften arbetar med exploatering. Tekniska kontoret har 

en årlig budget som de arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen, de ger sedan förslag som 

politikerna måste godkänna. Deras två viktiga mål är att de ska ha en framförhållning på 300 

bostäder per år samt bidra med verksamhetsområden med 60 hektar byggklar mark. 

Upplåtelseformen av bostäder bestäms dock av de som bygger och är inget som kommunen 

styr över, bostadsmarknaden styrs alltså av det som efterfrågas. Den byggklara marken ska 

gälla för kontor, handel, småindustrier samt tyngre industrier med mera. 

 

4.2.2 AB Gavlegårdarna 

Som vi har nämnt tidigare har Gavlegårdarna har cirka 70 procent av hyresmarknaden i 

Gävle. Gavlegårdarna är alltså dominerade på bostadshyresmarknaden i Gävleborg, cirka 

30 000 personer bor i deras bestånd. Som det ser ut i storstäderna i Sverige råder det 

bostadsbrist i de flesta kommuner idag. Det är inget undantag i Gävle. Enligt Kristina Isacson 

som är marknadsstrateg på Gavlegårdarna så krävs det cirka 400 lägenheter per år för att 

försörja bostadsbristen i Gävleborg.  
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4.2.3 Svedinger 

Från början var Svedinger ett byggföretag. Byggfirman såldes sedan år 1975 men de behöll 

fastigheterna i egen regi i ett separat bolag. Svedinger äger fastigheter från tidigt 60-tal. En 

anledning till varför Svedinger inte äger några miljonprojekthus är att under 1965-1975 

tilldelade kommunen ingen mark till de privata aktörerna. Svedinger har idag 240 

hyreslägenheter samt ett flertal lokaler, två kontorsfastigheter samt lager- och 

industrifastigheter. Svedinger har även sedan år 2008 ett systerbolag, Sätra Lyan, som innehar 

238 hyreslägenheter.  Dessa hyreslägenheter förvärvade de av Gavlegårdarna sommaren 

2009. 2/3 av Svedingers bestånd består av hyresrätter. Deras affärsidé är att de bygger för att 

förvalta långsiktigt. Svedinger är inte intresserad av ombildningar och försäljningar. 

Fastighetsägarna sköter Svedingers hyresförhandlingar samt hjälper till med andra juridiska 

frågor, de är inte tvungna att ha kollektiva hyresförhandlingar.  

 
 

4.2.4 Fastighetsägarna Mellansverige 

Fastighetsägarna Mellansverige representerar de privata fastighetsbolagen och arbetar för en 

väl fungerande fastighetsmarknad. I Gävle företräder Fastighetsägarna Mellansverige ca  

4 000 lägenheter åt bland annat bolagen Brynäsbo, Svedinger, Allokton, HSB Hyreshem, 

Fastor, Gästrikefastigheter, Fastpartner och Balder. Då Fastighetsägarna är en rikstäckande 

organisation kan de privata fastighetsägarna få hjälp med att driva frågor på rikstäckande nivå 

mot regering, riksdag och andra organisationer. De arbetar även på en lokal nivå och ger då 

stöd till enskilda medlemmarna. Fastighetsägarna har även ett internationellt samarbete där de 

bevakar och påverkar besluts som tas inom EU. Deras uppdrag är att föra talan för deras 

medlemmar och deras främsta frågor är; rättvis hyressättning, rättvis beskattning samt rättvis 

konkurens. Fastighetsägarna arbetar främst med juridikfrågor och förhandlingar för 

hyressättning av bostäder.
66

  

 

4.2.5 Sveriges Byggindustrier 

Sveriges Byggindustrier är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med cirka 3200 

medlemsföretag. De har 25 lokala kontor och ett gemensamt kansli i Stockholm. Ett 

prioriterat mål som Sveriges Byggindustrier har är att få en attraktiv byggbransch i Sverige. 

Deras vision är en samhällsbyggnadssektor i världsklass. Detta innebär att byggnader och 
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anläggningar fungerar väl för sitt ändamål samtidigt som livslängskostnaderna är bland de 

lägsta i världen.  

 

4.3 Faktorer som påverkar hyresmarknaden i Gävle 

Utifrån teorin har vi gjort en modell för att förstå faktorerna ekonomi, demografi, statliga stöd 

samt lagar och förordningar. Förutom de faktorer som vi har tagit upp i teorin har vi även fått 

två övriga rubriker i empirin, Gavlegårdarnas majoritet och samarbetet med Gävle kommun 

samt en framtida förändring på hyresmarknaden, där det tas upp saker som vi har fått lärdom 

av i intervjuerna vi gjort.  

 

4.3.1 Ekonomi 

Finanskrisen som inträffade i Sverige 2008 är inget som har påverkat bostadshyresmarknaden 

i Gävle i sin stora helhet. Enligt Gävle kommun arbetar de långsiktigt och är därmed 

förberedda på eventuella finanskriser. Enligt Sveriges Byggnadsindustrier upplevde dem även 

att byggsektorn klarade av finanskrisen relativt bra. De kunde dock se att projektet på Gävle 

Strand stoppades upp ett tag då finanskrisen slog till. Detta vände dock efter finanskrisen slut och 

projektet kunde slutföras utan några större problem.  Gavlegårdarna påverkades inte heller av 

finanskrisen då det enda de märkte av var att de fick betala ett lån till banken. Att finanskrisen inte 

hade så stora effekter hos dem berodde framförallt på att räntenettot var bra, samt att de 

uppfattade att deras hyresgäster inte hade problem med deras hyresbetalningar. Gavlegårdarna 

menar att man kunde se i till exempel i andra kommuner att var finanskrisen var hård emot 

allmännyttan. I Umeå hade det kommunala bostadsbolaget till exempel tio dagar på sig att 

betala tillbaka ett lån till banken på 1,5 miljarder kronor. Fastighetskrisen påverkade inte 

heller Svedinger mer än att förvärvet på Sätra stannade upp eftersom bankerna inte lånade ut 

några pengar under denna period. Svedinger menar att marknaden föll ihop under finanskrisen 

och det var i stort sett omöjligt att göra fastighetsaffärer under lågkonjunkturen i Sverige 

hösten 2008.  

 

Att bygga nyproducerade hyreslägenheter i Gävle idag är inget som det direkt är en överdrift 

av.  Sveriges Byggindustrier uppfattar att bostadsbyggandet har legat avsevärt under den 

långsiktigt hållbara nivån, de menar att bostadsbyggandet i Sverige har genom detaljerade 

regleringar och snedvridande subventioner verkat ogynnsamt på marknadens sätt att fungera. 

De menar även att det inte är markkostnaden som är problemet till varför de byggs för få 
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hyresrätter utan det är de höga nyproduktionskostnaderna som styr. Förutom nybyggnationen 

som Gavlegårdarna bygger på Gävle Strand med tillkommande ca 33 lägenheter finns det idag 

inga fler pågående nybyggnadsprojekt. Gavlegårdarna har dock köpt mer mark på Gävle 

Strand och det förväntas att bygga runt 60 nya lägenheter inom en snar framtid, dock inget 

som är direkt fastställt. Det finns även planer på att bygga ett äldreboende i Valbo. Ett 

nerpressat pris på nyproduktion idag ligger enligt Gavlegårdarna på runt 25 000 kr/kvm, dock 

kan man bygga upp mot 60 000-100 000kr/kvm. Byggkostnaden för nyproduktionen på Gävle 

Strand ligger på 35 000 – 40 000kr/kvm och snitthyran är 1 600 kr/kvm. I det övriga beståndet 

som Gavlegårdarna har ligger hyran i genomsnitt på 850kr/kvm, alltså dubbelt så dyr hyra på 

Gävle Strand. Dock var Gavlegårdarna först tveksamma till de höga hyrorna på Gävle Strand 

och trodde att det skulle bli svårt att hyra ut. Det visade sig dock att det inte alls var några 

problem att hyra ut och de ser att en ännu högre hyra kunde ha varit möjlig rent affärsmässigt. 

Produktion på Gävle Strand får dock inte den avkastning som krävs för att produktion skall 

löna sig.  

 

Enligt kommunen finns det byggbar mark inom de centrala delarna i Gävle och flera projekt 

är på gång. Produktionskostnaderna är dock för höga, vilket ger problem med kalkylen då 

projektet inte får den avkastning som krävs för att det ska bli lönsamt. Gävle kommun kan se 

att allt fler väljer att nyproducera bostadsrätter istället för hyresrätter då byggherren får 

tillbaka investeringspengarna snabbare samt att de får täckning för produktionskostnaderna. 

Markkostnaden för lägenhetsbyggnation bestäms efter kvadratmeter bruttoarea där byggrätten 

avgör. Kostnaderna bestäms när byggnadsritningarna är färdigställda och de brukar tillslut 

röra sig om 2 000 - 3 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Kommunens uppgift är att de 

bestämmer detaljplanerna, utvecklar en fungerande infrastruktur samt planerar elen och så 

vidare. De säljer byggrätter till fastighetsbolag men även småhustomter till privatpersoner. 

Nyproduktion leder till omflyttning inom kommunens bestånd, han menar på att 

nyproducerade lägenheter gör så att de nya hyresgästerna där frigör till andra lägenheter eller 

småhus. Befolkningen får vad de efterfrågar och vad som passar den enskilda individen, till 

exempel de som säljer sin villa för att flytta till en nyproducerad hyreslägenhet. 

 

Gävle kommun kan se att det byggs mer bostadsrätter än hyresrätter i Gävle idag. En 

anledning till att det ser ut som det gör på marknaden idag kan bero på att bostadsrätter ger en 

direkt avkastning och är även lättare att genomföra. Kommunen ser dock att det finns 

eventuella privata aktörer som är intresserade av att bygga hyresrätter i Gävle inom en 
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kommande framtid. Det finns till exempel en pågående diskussion mellan kommunen och ett 

privat företag utifrån kommunen att bygga och förvalta nya bostäder på Gävle Strand. Det är 

dock inte bestämt idag vilken upplåtelseform dessa lägenheter kommer att ha men det finns en 

möjlighet att dessa lägenheter kommer att byggas med upplåtelseformen hyresrätt. En fördel 

med detta privata bostadsbolag är att det kommer att utföra hela entreprenaden själva vilket 

gör att de får en bättre kostnadskontroll över projektet och därmed finns det en möjlighet till 

att bygga hyresbostäder.  

 

Gavlegårdarna har sålt av en del fastigheter i sitt bestånd, dels för att få loss kapital till 

underhåll och renovering samt till en viss del få kapital till nyproduktion. Underhåll och 

renoveringar har främst skett i miljonprogramområden. Gavlegårdarna har idag cirka 7000 

lägenheter som är byggda runt 60-talet och är därför i stort behov av underhåll och 

renovering. Deras investeringskostnader var under år 2009 på 170 miljoner kronor och år 

2010 på 160 miljoner kronor. Gavlegårdarna kan se ett tydligt samband med höga 

investeringskostnader och en bra ränteutveckling. Underhållskostnaderna under år 2009 var 

182 miljoner kronor och under år 2010, 220 miljoner kronor, vilket anses vara bra nivåer.  

Gavlegårdarna har sålt av delar på Brynäs till Brynäsbo och delar av sitt bostadsbestånd Sätra 

till Svedinger. Gavlegårdarna säljer endast av delar där de har en ledande marknadsposition, 

detta efter ett styrelsebeslut. Det har inte skett någon ombildning från hyresrätt till bostadsrätt 

i dessa områden då det ej finns någon marknad för det. De har dock inga planer på att sälja av 

fastigheter under nuvarande år. 

 

4.3.2 Demografi 

Befolkningsmängden i Gävle har stadigt ökat de senare tre åren och efterfrågan är större än 

utbudet i Gävle och det byggs inte i den omfattning som behövs. Enligt Sveriges 

byggindustrier är det demografiska trycket på bostäder är högt i Gävle idag. Sveriges 

byggindustrier och Svedinger menar dock att bostadsbristen i Gävle ej går att jämföra med 

storstäderna i Sverige. Efterfrågan är inte lika stor som den är i stostäderna. Kommunen har 

som sagt en framförhållning att uppföra 300 nya bostäder per år i olika upplåtelseformer. 

Kommunen anser att nyproduktion krävs då det är låga vakanser och för att förebygga att det 

uppstår bostadsbrist.  Kommunen ser även en ljus framtid i Gävle då det sker satsningar på 

infrastrukturen vilket leder till fler arbetstillfällen och dessa faktorer medför alltså till en ökad 

efterfrågan på bostäder. Gavlegårdarna påverkas självklart av den stora inflyttningen. 

Vakanserna har minskat de senaste åren inom Gavlegårdarna då det har gått från 500 lediga 
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lägenheter till endast 100 lediga lägenheter bara på några år. Fastighetsägarna bekräftar även 

att det inte heller förekommer stora vakanser på den privata sidan, då det är lika lång kötid till 

lägenheter hos de privata som allmännyttan.   

 

Svedinger och Gavlegårdarna upplever att det börjar bli ett större tryck bland ungdomar som 

söker sin första bostad. När det gäller omflyttning inom Svedinger så är det främst unga som 

flyttar inom deras bestånd. Sveriges Byggindustrier upplever att högskolan har bidragit till en 

stor inflyttning av ungdomar men även att babybommen i slutet av 80-talet och början av 90-

talet har bidragit till ett ökat tryck på bostadshyresmarknaden i Gävle. 

 

 

4.3.3 Statliga stöd 

Av de fem expertintervjuer som gjorts har alla aktörer varit väldigt tydliga på att subventioner 

är inget man ser positivt på. Enligt Kommunen kunde de se att bostadsbyggandet stannade av 

då subventionerna verkade. De menar att det är marknaden som ska avgöra och att man inte 

ska vara beroende av statliga stöd. Sveriges Byggindustrier är även de emot statliga stöd och 

ser en bra och stabil marknad utan hjälp från staten. De statliga stöden gav mer skada än nytta, 

då de bidrog till en motsatt effekt. Subventioner fick fel injektioner då kurvan för bidrag gick 

parallellt med kurvan för produktionskostnader, alltså subventionerna gjorde att 

produktionskostnaderna ökade.  Hyresbristen kan inte enligt Sveriges Byggindustrier lösas 

genom statliga stöd.  På senare år då de statliga stöden togs bort kan man se ett mer 

marknadsmässigt bostadsbyggande. Subventionerna gjorde bara att prisnivån drevs upp och 

resurserna styrdes till investeringarna där de inte gav någon nytta. Alltså om bostadsbolagen 

fick låna mer pengar bidrog detta bara till att byggnadskostnaderna blev dyrare. Svedingers 

VD Joakim är även han emot subventioner och bidrag från kommun och stat då bolag ska 

vara självförsörjande och inte vara beroende av andra samt att subventioner inte är långsiktigt 

hållbara. Det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna anser att varje marknad skall kunna 

vara självförsörjande och inte vara beroende av hjälp från stat eller kommun. Gavlegårdarna 

anser att bidrag inte är aktuella för dem idag.  

 

Sveriges Byggindustrier menar att om man skulle gynna nyproduktion i form av bidrag skulle 

det kunna vara att man fick avdragsmöjligheter för miljöbyggande, detta skulle gynna alla 

tillslut. Svedinger menar även de att subventioner för renovering av miljonprojekt skulle 

kunna vara av intresse.  
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4.3.4 Lagar och förordningar 

Fastighetsägarna menar att det har varit svårt för deras medlemmar att sätta den hyra de 

eftersträvar. Anledning till att de inte har kunnat ta ut de hyror de vill ha är främst på grund av 

bruksvärdessystemet.  Deras medlemmar har varit tvungna att jämföra bruksvärdet med 

Gavlegårdarnas bestånd, som då har relativt låga hyror.  Enligt fastighetsägarna är det bara 

vid nyproduktion som man har kunnat använda sig av presumtionshyra, 55 c § Hyreslagen. 

Vid nyproduktion skrivs det då in i förhandlingen att detta är en presumtionshyra och 

hyresgästerna får inte överklaga förens tio år senare.  

 

Den nya lagstiftningen som började gälla den 1 januari 2011, 2009/2010:185 kommer att 

påverka hyresmarknaden. Fastighetsägarna tror att detta kommer att förändra hyresmarknaden 

i Gävle. Den gamla lagen stred mot EUs stadsstöd eftersom allmännyttan styrde den privata 

sektorns intäkter. Det var inte meningen att allmännyttan skulle styra de privatas intäkter så 

som det har blivit här i Gävle. Tanken var att de privata skulle använda sig av den gamla 

lagen men allmännyttan hittade en väg genom den. Fastighetsägarna tror att läget kommer få 

högre betydelse med den nya lagen. De menar även att fördelar som den nya lagen för med 

sig är att den privata sektorn och allmännyttan nu kan konkurrera på samma villkor. 

Fastighetsägarna ser dock ett problem med den nya lagen eftersom det inte finns en specifik 

definition på hur man driver något affärsmässigt.   

 

Enligt Gävle kommun ställer den nya lagen 2009/2010:185 till problem mer än nytta, då varje 

projekt måste bära sina egna kostnader. De menar på att om projektet skall få den avkastning 

som behövs måste hyrorna höjas och alla hyresgäster har inte den betalningsmöjligheten. 

Kommunen tror att detta kan medföra en viss omflyttning inom beståndet samt att en annan 

social uppdelning kan uppstå. Tidigare har Gavlegårdarna kunnat renovera och förbättra 

fastigheterna utan att visa på att projektet har varit lönsamt och en hyreshöjning har då inte 

behövts. Kommunen tror även att det kommer bli svårare för Gavlegårdarna att renovera 

miljonprogrammen då de måste visa att projektet är affärsmässigt lönsamt. 

 

Sveriges Byggindustrier menar att en faktor till att nyproduktionen blir allt dyrare samt tar 

längre tid är utformningen av Plan- och Bygglagen. Enligt dem är det Plan- och Bygglagen 

som har gjort att handlingstiderna tar lång tid. Dock så träder den nya lagen i kraft den 2 maj 

2011 och kommer då att förändra handlingstiden. Enligt den nya lagen skall de som ansöker 
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om bygglov få besked på sin ansökan inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Detta 

menar de kan leda till att projekt kommer att startas upp fortare och eventuellt leda till att 

kostnaderna minskar eftersom tid är pengar. 

 

Enligt Gavlegårdarna påverkar den nya lagen företagets sätt att bedrivas och den största 

skillnaden är att Gavlegårdarna vrids om till ett annat tänkt och måste därmed tänka mer 

affärsmässigt. Enligt Gavlegårdarna kan man se detta speciellt med skillnaden mellan 

stadsförnyelsen på Öster som gjordes innan den nya lagen och stadsförnyelsen på Sätra som 

sker i år och framåt. På Sätra behöver man mer se över den nya lagstiftningen och projektet 

kommer att ta längre tid. Gavlegårdarna måste nu ta hänsyn och hitta modeller och se till att 

deras verksamhet bedrivs affärsmässigt. Investeringen som de gör måste nämligen löna sig 

mer idag.  De måste utföra projektet mera noggrant och visa en kalkyl på att det är en 

godkänd investering. Att byta ett fönster till exempel är en mer noggrann och omfattade 

process än vad det var förut. Till exempel måste de idag använda ett visst material till fönstren 

som drar ner energin som gör att man får ett bättre driftnetto, vilket då visar att de har ett mer 

affärsmässigt tänk. Finanschefen på Gavlegårdarna Ulf Egerfält menar också att ett annat sätt 

att tänka affärsmässigt är att ifrågasätta projekt. Alltså vad händer om vi inte gör någonting 

alls, vad händer då med området?  

 

För Gavlegårdarna är den nya lagen väldigt svår att tolka för om man läser lagen väldigt strikt 

så finns det stora nackdelar, det blir till exempel helt fel om lagen skall ses ur ett 

marknadsperspektiv. Ett exempel på detta är att i centrala Gävle menar Gavlegårdarna att det 

är populärt att bo och där skulle man kunna höja hyrorna med 500-1000 kronor per lägenhet. I 

andra områden som Gavlegårdarna har, till exempel Sätra, där det inte är samma efterfråga 

skulle man inte kunna höja hyrorna i samma omfattning. Ur ett värderingsperspektiv gör man 

en värderingsmodell som ger högra avkastning. Detta innebär att man måste höja hyrorna 

ännu mer egentligen i ytterområdena i Gävle såsom Sätra. Gavlegårdarna tror att det finns en 

risk att det kan uppkomma ”Social Housing” på marknaden i Gävle. Att allmännyttan bara 

blir ett boende för till exempel människor med svag ekonomi kan bidra till att det uppstår 

slumområden i ytterområdena eftersom de inte kan ta ut samma höga hyror som i de centrala 

delarna. Detta är inte bra i ett integrationsperspektiv. De menar att det bästa för 

bostadshyresmarknaden är att ha blandade hyresgäster, studenter, barnfamiljer, äldreboende, 

olika etniska bakgrunder och så vidare.  
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Gavlegårdarna har generellt sätt lägre hyror än vad resten av landet har, de har en hyra som 

ligger i genomsnitt 50 kr/kvm under hyrorna i till exempel Västerås och Örebro. Efter den nya 

lagen togs i kraft måste bruksvärdet inte enbart baseras på Gavlegårdarnas hyresnivåer utan en 

jämförelse sker mellan alla hyresbolag. Dock har det inte skett en större förändring på 

hyresnivåerna efter den nya lagen togs i kraft. Gavlegårdarna men även Svedinger tror att det 

är en lång process innan allmännyttan kommer igång med att agera affärsmässigt eftersom det 

är helt nytt. Att höja hyrorna kommer inte ske idag eller imorgon men kommer så småningom 

att ske. Svedinger tror även genom den nya lagen, 2009/2010:185 att i framtiden kommer 

även en central bostad vara mer värd och därmed ha en högre hyra än i ytterområden samt att 

när man sätter en hyra kommer man kunna titta mer på det enskilda huset och läget än vad 

man gör idag.  

 

4.3.5 Gavlegårdarnas majoritet och samarbetet med Gävle kommun 

Hyresmarknaden i Gävle påverkas idag av att Gavlegårdarna har 70 procent av marknaden. 

Enligt kommunen är det en fördel att allmännyttan är så pass stor då detta medför till en stabil 

bostadshyresmarknad i Gävle. Det är bra för kommunen att ha ett sådant stort allmännyttigt 

bolag då det framförallt bidrar till att det bedrivs en bra bostadspolitik i Gävle samt att det ger 

mycket till samhället, i form av projekt som främjar samhällsnyttan. Enligt Gavlegårdarna 

menar man att eftersom den privata sektorn helst vill gå med stor vinst och främjar då inte 

samhällsnyttan på samma sätt. Att allmännyttan är så stor i Gävle påverkar självklart den 

privata sektorn, Svedinger menar att de har fått acceptera de hyresnivåer som Gavlegårdarna 

har satt. Svedinger ser att ett större samarbete mellan den privata sektorn och allmännyttan 

skulle gynna båda partner. Framförallt skulle man kunna dra nytta av varandra då den privata 

sektorn har mer erfarenhet av att agera affärsmässigt. En fördel att Gavlegårdarna är så stora, 

bidrar till att Svedinger inte behöver ta så stort ansvar för samhället som Gavlegårdarna. 

Svedinger har till exempel inget krav från kommunen att de ska hjälpa socialtjänsten genom 

bidragande av lägenheter. Dock så ser Svedinger att det hade varit bättre om Gavlegårdarna 

hade haft cirka 50 procent av hyresmarknaden, detta skulle även gynna dem. Om man blir 

nekad en lägenhet hos Gavlegårdarna genom att man är skuldsatt kan det bli svårt att hitta en 

annan lägenhet eftersom de har 70 procent av marknaden. 

 

Svedinger tycker även att Gavlegårdarna har satt allt för låga hyror på deras bestånd och 

menar att om Gavlegårdarna hade satt högre hyror från början hade det varit lättare för dem 

att få ut kapital till renoveringar. Svedinger menar även att det finns ett tydligt sätt på hur man 
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som privat aktör i Gävle har valt att sköta sina fastigheter då det är stor efterfrågan på 

hyresrätter. Svedinger menar på att det blir orättvist då man inte har kunnat höja sina hyror 

om man har underhållskostnader som man har idag på 100kr/kvm per år. Varför skall man då 

idag som privat aktör spendera pengar på underhåll när man inte får tillbaka dessa kostnader i 

intäkter. Svedinger menar att detta medför problem på en marknad där man måste agera 

långsiktigt.  

 

Gävle Kommun har inget direkt samarbete med Gavlegårdarna då de inte ger direkta direktiv 

om hur de ska styra sin verksamhet, Det finns inte heller direkta direktiv idag ifrån Gävle 

kommun att Gavlegårdarna måste bygga ett visst antal nyproducerade hyreslägenheter per år.  

Gavlegårdarna är nämligen ett dotterbolag till Gävle Stadshus AB. Det största samarbetet 

mellan kommunen och Gavlegårdarna är att de för med jämna mellanrum diskussioner om 

sociala behov som till exempel gruppbostäder. En mycket angelägen fråga idag som de 

diskuterar ständigt är hur de ska hitta bebyggda fastigheter och hur man kan bygga om till 

gruppbostäder. Gävle kommun tilldelar inte heller Gavlegårdarna några fördelar när det gäller 

tilldelning av mark, utan en prissättning görs som alla intressenter får ta del av. Både den 

privata och den allmännyttiga sektorn tävlar på lika villkor, den som betalar det högsta 

markpriset får köpa tomten och kan då påbörja sitt projekt.  

 

4.3.6 En framtida förändring på hyresmarknaden 

Det framkommer i alla intervjuer att det finns en efterfrågan på hyresrätter i Sverige och att 

den är här för att stanna. Framförallt är inte marknaden konjunkturkänslig eftersom oavsett 

hur konjunkturen råder så behövs det alltid bostäder. Svedinger anser att de dock bör finnas 

en mer neutralitet mellan upplåtelseformerna och att hyresrätten är missgynnad jämfört mot 

andra upplåtelseformer.  Svedinger menar att missgynnad skillnad kan man se i ROT-

avdragen som förekommer i småhus samt i bostadsrätter.  

 

Att det sker stora ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt idag är inte lika stort i Gävle som 

det är i Stockholm. Gavlegårdarna har bara ett fåtal lägenheter man har ombildat till 

bostadsrätt samt att vid de senaste försäljningarna av hyresrätter har man valt att sälja dessa 

som hyresrätter och där har ingen ombildning skett. Svedinger strävar inte efter att ombilda 

deras bestånd till bostadsrätter eftersom deras mål är att ha en långsiktig förvaltning. 

Svedinger menar dock att det finns privata hyresvärdar i Gävle som har ombildat sina 
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fastigheter till bostadsrätter och ser att detta blir mer vanligt när priserna på bostadsrätter 

stiger.  

 

Att bygga billiga lägenheter är inte enligt Sveriges Byggnadsindustrier en lösning på 

hyresbristen idag. De menar att det lönar sig mer att bygga dyrt då det finns en efterfråga på 

dessa lägenheter. Enligt Sveriges Byggindustrier är det främst ute på Gävle Strand som det 

finns tillgänglig mark att bygga hyresbostäder på.  De anser även att ett hinder till varför man 

inte bygger mer hyresrätter idag är den strängt reglerade hyresmarknaden. Enligt deras 

uppfattning är det inte intressant att investera i ett projekt man ej kan få den avkastning som 

behövs för att täcka kostnader och därmed gå med vinst. Man tjänar mer på att bygga 

bostadsrätter idag och därför byggs det mer bostadsrätter än hyresrätter. Ett sätt att motverka 

detta enligt Sveriges Byggnadsindustrier är att sätta en friare hyressättning. En friare 

hyressättning ger en effektivare bostadsmarknad genom att det motverkar ombildningar och 

orealistiska bostadsköer samt skapar incitament att bygga nya hyresbostäder.  De menar att 

man ska avreglera hyressättningen så att man kan sätta den hyra man önskar. 

 

Ett förslag till en förändrad hyresmarknad som Svedinger har är att man ska införa låg moms 

på bostäder och lyfta av 25 procent av kostnaderna vid nyproduktion samt att hyresgästerna 

betalar en låg moms på cirka sex procent. Detta skulle leda till lägre boendekostnader. Man 

kan även lyfta av moms på reparationer, el, fastighetsförvaltning och så vidare. Problemet är 

att det inte är politisk lätt att driva igenom detta förslag, svårigheter när frågan når EU.  

 

Svedinger menar att det finns ett problem på hyresmarknaden som inte kan uppkomma på till 

exempel en arbetsmarknad. De menar att på arbetsmarknaden kan personalen strejka om de är 

missnöjda med lönen. Detta kan aldrig inträffa på en hyresmarknad då man inte har ett 

alternativ att strejka. Om hyresgästföreningen bestämmer en hyra är det den hyra som man får 

acceptera. Joakim menar att det är mer politiska förutsättningar än ekonomiska förutsättningar 

som styr en hyresmarknad. En lösning på hyresmarknadens problem idag skulle till exempel 

vara att man inför samma lagstiftning för hyresrätter som lokaler.  Svedinger menar att detta 

skulle innebära en friare hyressättning och en friare marknad där man konkurrerar på samma 

villkor.  
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Kapitel 5 – Analys & diskussion 
 

 

 

I detta kapitel analyserar vi kapitel 1-4 och jämför dessa och redovisar resultatet av detta. Vi 

kommer även att diskutera de resultat vi har fått fram och vad de har för betydelse. I analysen 

analyserar vi empirin kontra teorin och jämför dessa mot varandra för att sedan kunna dra 

slutsatser i kapitel 6 om hur ett antal faktorer påverkar en hyresmarknad i Gävle. 

 

5.1 Analys 

I Sverige idag är det viktigt med en bostadsmarknad där det erbjuds ett urval av flera 

upplåtelseformer. Detta bidrar till en väl fungerande hyresmarknad där olika individers behov 

anpassas. Detta leder även till en väl fungerande arbetsmarknad samt ger en fortsatt tillväxt. 

Hyresrätten är en upplåtelseform som behövs i dagens samhälle och som är här för att stanna, 

framförallt för att hyresrätten är en så enkel boendeform. Hyresrättens ställning påverkas 

ständigt av yttre faktorer som främst omfattar ekonomi, demografi, statliga stöd samt lagar 

och förordningar. Idag är hyresrätten missgynnad. Generellt sätt så byggs det väldigt få 

hyreslägenheter idag och det går att se en trend att det byggs allt mer bostadsrätter än 

hyresrätter samt att det sker en hel del ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt i Sverige. 

Gävle är en stad med ständig utveckling med både stor inflyttning samt en konstant 

förbättring av infrastrukturen. Att det allmännyttiga bostadsbolaget i staden är i majoritet är 

något som självklart påverkar hyresmarknaden och framförallt den privata sektorn.  

 

Finanskrisen 2008 i Sverige påverkade inte hyresmarknaden i någon större utsträckning i 

Gävle. Det som påverkade hyresmarknaden i Gävle under finanskrisen var först och främst att 

bankerna inte beviljade lån under denna period. Detta bidrog till att projekt stannades upp, till 

exempel Gavlegårdarnas försäljning på Sätra till Svedinger.  

 

Något som även ställer till det i ekonomin är miljonprogramsområden. Av Gavlegårdarnas 

bestånd är cirka 50 procent miljonprogramsområden. Idag behövs det läggas 250 miljoner 

kronor varje år på underhåll och renovering av Gavlegårdarnas miljonprogramsområden. 

Detta gör att Gavlegårdarna lägger ner mycket pengar i renovering och underhåll vilket gör att 

det blir svårt att nyproducera bostäder på grund av att så mycket kapital läggs till just 

miljonprogramsområden. En anledning till att Gavlegårdarna väljer att sälja av delar av sitt 
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bestånd beror främst på att de behöver få loss kapital till renovering och underhåll av dessa 

områden. Under den tiden då miljonprogrammen byggdes tilldelades inte den privata sektorn 

någon mark från kommunen. Detta har idag bidragit till att den privata sektorn inte äger några 

stora miljonprogramsområden utan att allmännyttan äger den största delen. Generellt sett i 

Sverige är nyproduktion idag av hyresrätter till för de som har en bra och stadig ekonomi. 

Anledningen till att nyproduktion är så dyrt att bo i idag beror framförallt på de höga 

nyproduktionskostnaderna som gör att bostadsbolagen blir tvungna att sätta höga hyror för att 

få projekten lönsamma.
67

 Gavlegårdarna nyproducerar idag lägenheter på Gävle Strand. 

Projektet är inte ekonomisk lönsamt då de var tvungna att skriva ner projektet med 20 

procent. Detta projekt är inget en privat aktör skulle åtaga sig att producera eftersom det inte 

är ekonomisk lönsamt. De privata bostadsbolagen är i regel för små för att kunna omfördela 

de höga nyproduktionskostnaderna i sitt bestånd. Det privat bolaget Svedinger är till exempel 

inte intresserad av nyproduktion eftersom det helt enkelt inte skulle löna sig. Det finns dock 

idag ett utbud av utomstående privata aktörer som inte redan är etablerade i kommun att 

nyproducera hyreslägenheter. Anledningen till att Svedinger inte kan tänka sig att producera 

hyreslägenheter beror på att de sköter hela entreprenaden själva och kan på så sätt påverka 

sina kostnader och därmed göra en lönsam produktion.  

 

Dagens nyproduktion av hyreslägenheter på Gävle Strand är ett mer exklusivt boende och är 

därmed inte till för alla. Om bostadsbolagen väljer att sätta en hyra som är dubbelt så stor än 

den genomsnittliga hyran i Gävle är det svårt för till exempel låginkomsttagare, unga och 

studenter att bosätta sig där.  I dagsläget är hyressättningen av hyreslägenheter inte satt utifrån 

ett lägesperspektiv, detta är även något som förekommer i Luleå och Göteborg. På de sättet är 

hyresrätten igen rejält missgynnad jämfört med andra upplåtelseformer då läget speglar priset 

på bostaden.
68

 Oftast då de kommunala bostadsbolagen har en hög marknadsandel på 

hyresmarknaden i länet ger detta en betydande effekt på hyresnivån. Då ett kommunalt bolag 

har en hög marknadsandel i sitt län speglar det oftast en lägre hyresnivå.
69

 Detta går att se i 

Gävle då Gavlegårdarna idag har en hyra som ligger 50 kr/kvm under genomsnittshyran i 

Sverige. 

                                                           
67 Turner Magnusson, Lena (2008), Who Gets What and Why? Vacancy Chains in Stockholm's Housing Market. 
68

 Björklund, Kicki, Klingborg, Kerstin (2005), Correlation between Negotiated Rents and Neighbourhood 
Quality: A CaseStudy of Two Cities in Sweden. 
69 Atterhög, Mikael, Lind, Hans (2004), How does increased competition on the housing market affect rents? An 

empirical study concerning Sweden. 
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Att Gävles folkmängd ständigt ökar påverkar självklart hyresmarknaden i Gävle då det blir ett 

stort tryck på hyreslägenheter i centrala Gävle. Kommunen har haft som mål i flera år att 

bygga 300 bostäder varje år av olika upplåtelseformer. Detta är eventuellt något som måste 

förändras på grund av befolkningsökningen i länet. Det är mestadels 1 rok och 2 rok som 

efterfrågas i Gävle. Detta främst för att de är många unga som föddes under babyboomen på 

90-talet som vill in på hyresmarknaden.  Nyproduktion på Gävle Strand har även bidragit till 

en flyttkedja startats, där unga tar över lägenheterna i det gamla beståndet.  

 

De slopade stöden är något som Gävles hyresmarknad ser positivt på enligt viktiga aktörer 

från marknaden. De menar på att det är viktigt att vara självständig och inte vara beroende av 

statliga stöd. Regeringen skall inte styra bostadsmarknaden utan marknaden skall kunna styra 

sig själv. En bostadshyresmarknad bör baseras på hyresgästernas efterfrågan och inte på 

politiska regleringar. De upphörande statliga bidragen ledde till en ökad obalans på 

bostadshyresmarknaden. Investeringsstöden bidrog bara till att nyproduktionskostnaderna 

ökade parallellt med bidragen, de fyllde inte sin fulla funktion. Istället för att de skulle bidra 

till att nyproduktion skulle öka fick de istället en negativ effekt. Därför ser man ingen ljus 

framtid för att återinföra investeringsstöden idag.  

 

Hyresrättens roll håller på att genomgå en förändring, den har inte alltid sett ut som den gör 

idag. Bruksvärdet har bestämts efter allmännyttan men är i och med den nya lagen 

2009/2010:185, på väg att förändras. De kommunala bostadsbolagen har kunnat missbruka sin 

ledande position och har kunnat sätta hyror strategisk när det har funnits konkurrens från 

privata hyresvärdar. I och med den nya lagen får de allmännyttiga bolagen gå med vinst och 

skall drivas affärsmässigt.
70

 Detta kommer förmodligen att leda till att intresset för att 

investera och förvalta hyresrätter ökar och därmed växer utbudet av hyresbostäder. Detta 

kommer förmodligen att göra att den privata sektorn och allmännyttan får konkurrera på 

samma villkor.  Bruksvärdet har förr enligt 55 § i hyreslagen bestämts av allmännyttan. Sedan 

januari 2011 behöver man inte enbart titta de allmännyttiga bostadsföretagens hyror utan en 

jämförelse görs mellan den privata och allmännyttans hyror för att bestämma bruksvärdet. 

Den nya lagen kan göra det möjligt att höja hyrorna i mer attraktiva områden än i oattraktiva 

områden
71

. Den privata sektorn i Gävle har varit missgynnad på det sättet att de inte har 

                                                           
70 Elsinga, Marja, Haffner, Marietta, Hoekstra, Joris (2008), Rent Regulation: The Balance between Private 

Landlords and Tenants in Six European Countries. 
71 Ibid. 
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kunnat sätta de hyror de eftersträvat på grund av att Gavlegårdarna har stor del av marknaden 

samt har väldigt låga hyror. Då Sverige under en lång tid har haft ett system med 

bruksvärdeshyra har det i Gävle bidragit till att det blivit brist på hyreslägenheter samt att det 

har blivit olönsamt att bygga nya hyreslägenheter.  

 

Den nya lagen kom inte en dag försent då det är dags för den privata sektorn och de 

kommunala bostadsföretagen att konkurrera på lika villkor. Framförallt då den privata sektorn 

inte har kunnat sätta den hyresnivå som de har önskat för att kunna gå med tillfredställande 

vinst. Den nya lagen bidrar till en mer enhetlig och god bostadshyresmarknad.
72

 Marknaden i 

Gävle eftersträvar efter en friare hyresreglering. För Fastighetsägarna Mellansverige innebär 

detta att de kommer att bli en mer fullvärdig förhandlingspart i framtiden samt att de hyror de 

förhandlar fram får samma rättsliga betydelse som för Gavlegårdarnas hyror.  

 

Gavlegårdarna har alltid eftersträvat att arbeta affärsmässigt men dock bidrar den nya lagen 

till ett helt nytt tänk. Skillnaden är att idag måste de bevisa och göra en kalkyl på att varje 

investering de gör ska vara affärsmässigt utförd. Detta gör att renovering av 

miljonprogramsområden kommer bidra till att planeringstiden kommer att bli lägre. Det 

kommer säkerligen bli svårt att arbeta affärsmässigt då Gavlegårdarna inte får tappa fokus på 

det sociala ansvaret. Det kan även bidra till att Gavlegårdarna har svårt att nyproducera 

bostäder som är tillämpbara för de unga då de måste sätta hyror som motsvarar 

investeringskostnaderna. Det finns ingen definition hur bostadsbolaget skall agera 

affärsmässigt som ett kommunalt bostadsbolag, detta kommer också påverka hyresmarknaden 

då Gavlegårdarna inte riktigt vet hur de skall hantera detta.   

 

Presumtionshyra har bidragit till att Gavlegårdarna har kunnat sätta höga hyror på 

nybyggnadsprojekten, till exempel projektet på Gävle Strand.  Denna paragraf gynnar 

nyproduktion och speglar att projekt kan få den avkastning som krävs.  

 

5.2 Diskussion 

Det framgick inte i våra expertintervjuer hur fastighetsskatten påverkar hyresrättens ställning 

på bostadsmarknaden. För att få igång produktionen av hyresbostäder bör fastighetsskatten 

                                                           
72 Kemenya, Jim, Kerslootb, Jan, Thalmannc, Philippe (2005), Non-profit Housing Influencing, Leading and 

Dominating the Unitary Rental Market: Three Case Studies 
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och andra särskatter avskaffas. Detta skulle gynna hyresrätten och på så sätt öka nyproduktion 

av hyresrätter. Eftersom hyresrätten är så pass missgynnad bidrar detta till att det byggs mer 

bostadsrätter än hyresrätter i Gävle, framförallt för att detta ger en direkt avkastning.  

 

Genom våra fem expertintervjuer kom vi fram till att subventioner är inget som gynnar 

hyresmarknaden i Gävle. Vi ser också endast nackdelar med subventioner då marknaden bör 

vara självständig. Dock skulle vi kunna tänka oss en miljösubvention för nyproduktion, att ett 

bidrag ges om bostadsbolagen bygger miljövänliga hyresbostäder. Det skulle gynna både 

miljön och hyresmarknaden och på lång sikt skulle alla tjäna på detta. Detta bidrag skulle 

bidra till att nyproduktionen främjas. Ett stort problem idag på hyresmarknaden i Gävle är att 

miljonprogrammen måste renoveras och underhållas. Vi ser här att hyresrätten är missgynnad 

då andra upplåtelseformer får ROT-avdrag för renoveringar. Varför inte tillsätta ett ROT-

avdrag för hyresrätter? Detta avdrag skulle speciellt gynna att renoveringen av 

miljonprogrammen startas samt att de bidrar till att dessa hur inte förfaller. 

 

Vi ser idag för att få en nyproduktion av hyresrätter lönsam bör bostadsbolaget vara ett 

helentreprenadföretag då de kan hålla kostnaderna under kontroll samt minska dessa. Genom 

vår studie kan vi konstatera att Gavlegårdarna har byggt ett projekt som inte ger tillräcklig 

med avkastning för att vara lönsamt. De privata bolagen är inte intresserade av detta då de ej 

får den avkastning som behövs. Det enda som är angeläget att bygga idag är från ett bolag 

som är helentreprenad.  

 

Vi anser att den nya lagen inte bara för fördelar med sig utan även nackdelar. Nackdelar med 

den nya lagen är att Gavlegårdarna måste visa på att alla projekt måste vara lösamma. Detta 

kan leda till att det blir svårt att producera nya lägenheter samt visa på att renoveringar av 

miljonprojekten är lönsamma. Vi tror att en faktor som kommer påverka bostadsmarknaden 

genom den nya lagen är att kommunens ansvar för bostadsförsörjningsåtgärder kan försvåras. 

Vilket kan leda till att det blir svårare att tillgodose behovet för socialt utsatta grupper. 

 

Om ett bostadsbolag nyproducerar hyresrätter idag så är det mer ett exklusivt boende och är 

därmed inte till för alla, till exempel studenter och låginkomsttagare. Vi tycker att 

nyproduktion bör gynnas då det starar flyttkedjor. Nyproduktionen på Gävle Strand har 

gynnat att flyttkedjor har startats.   
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I Gävle går det att se ett samband mellan ökade bostadsrättspriser och en ökad brist på 

hyreslägenheter. Vi tror att det främst kan beror på två orsaker, den första kan vara att man 

väljer att köpa en bostadsrätt då det är svår att få tag i en hyresrätt i de centrala delarna av 

Gävle. En annan faktor kan att man inte har råd att investera i en bostadsrätt och väljer då en 

hyresrätt.  

 

Projektet på Gävle Strand är inte ekonomisk lönsamt då Gavlegårdarna var tvungna att skriva 

ner projektet med 20 procent. Vi ser att ett sådant projekt som inte ger lönsamhet är bara ett 

projekt som de allmännyttiga bostadsbolagen skulle göra. Efter intervjun men Svedinger fick 

vi en uppfattning om att den privata sektorn inte är intresserad av nyproduktion. En faktor till 

att den privata sektorn inte bygger nyproduktion av hyreslägenheter är att det är ofta är för 

små för att kunna klara de höga produktionskostnaderna. Det finns alltså ingen anledning för 

de privata bostadsbolagen att bygga nyproduktion då det leder till förlust. 

 

Att höja hyrorna i de centrala delarna av Gävle för inte bara fördelar med sig utan även 

nackdelar. Detta kan öka segrationen då låginkomsttagare, studenter samt unga inte har 

förmåga att kunna betala höga hyror. Vilket då kan leda till att det blir ännu större segration 

än vad det redan är i Gävle. Alltså en högre hyresnivå driver ut ungdomar och hushåll med 

svag ekonomi ur den attraktiva delen av staden och förstärker därmed segregationen 
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Kapitel 6 – Slutsats & fortsatt forskning 
 

 
 

6.1 Slutsats 
 

Vi har kommit fram till att hyresmarknaden i Gävle påverkas av faktorerna ekonomi, 

demografi, statliga stöd samt lagar och förordningar. Det som främst påverkar 

hyresmarknaden är det stora beståndet av miljonprogramsområden, höga 

nyproduktionskostnader och en växande befolkning, Gavlegårdarnas stora marknadsandel 

samt den nya lagen 2009/2010:185. Alla dessa faktorer bidrar till att Gävles hyresmarknad 

idag är i en stor förändring.  

 

Att Gavlegårdarna har så pass låga hyror har bidragit till att den privata sektorn har varit 

tvungen att följa deras hyresreglering och har därmed ej kunnat sätta de hyror de eftersträvat. 

Andra faktorer som har påverkat hyresmarknaden är de slopade bidragen som gjorde att 

nyproduktionen stannade upp och därmed finns det inte så stort utbud av nyproducerade 

lägenheter i Gävle idag. Befolkningsökningen i Gävle påverkar även marknaden då det bidrar 

till att fler människor behöver en bostad, samtidigt som babyboomen på slutet av 80-talet och 

början på 90-talet gjorde att många unga nu vill in på marknaden och därmed efterfrågas fler 

hyresrätter i centrala delar av Gävle. Då Gävle kommun har en årlig överenskommelse att 

bygga 300 bostäder per år där de inte tar hänsyn till upplåtelseform som skall byggas. Detta 

påverkar självklart en hyresmarknad. Eftersom hyresrätten är rejält missgynnad på grund av 

att till skillnad från andra upplåtelseformer finns det till exempel inget ROT-avdrag samt höga 

skatter för hyresrätten. Detta bidrar detta till att det är svårt att få lönsamhet i nyproduktion 

och bostadsföretagen väljer därför att bygga bostadsrätter istället för det får direkt avkastning.  

Miljonprogramsområden inom allmännyttan, det vill säga Gavlegårdarna i Gävle en är faktor 

som påverkar hyresmarknaden då Gavlegårdarna måste lägga ner mängder av kapital på 

renovering och underhåll. Detta bidrar till att Gavlegårdarna har valt att sälja av delar av deras 

bestånd. Det kan finnas ett samband mellan att det produceras få hyreslägenheter idag i Gävle 

eftersom att Gavlegårdarna är tvungna att använda ett stort kapital till underhåll.  

 

Det som påverkar hyresmarknaden i Gävle är även självklart även lagar och förordningar. 

Presumtionshyran gynnar marknaden till att nyproducera hyreslägenheter och har bidragit till 

att det har byggts nyproducerade lägenheter på Gävle Strand. Den nya lagen 2009/2010:185 
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kommer att påverka Gävles hyresmarknad positivt då Gavlegårdarna och de privata 

bostadsbolagen kommer att konkurrera på lika villkor. Detta kommer förmodligen göra att 

hyrorna generellt sätt kommer att öka i Gävle inom en snar framtid.  Detta ser vi är positivt 

för bostadsbolagen men sämre för hyresgästerna.  

 

Det finns inte idag tillräckligt många hyreslägenheter som efterfrågas, alltså utbudet är inte 

lika stort som efterfrågan i Gävle. Det går dock inte att jämföra Gävles hyresmarknad med till 

exempel hyresbristen i Stockholm.  

 

Vi anser att efterfrågan är större än utbudet i Gävle men hyresmarknaden i Gävle är stabil. Det 

går dock att få tag i hyreslägenheter i Gävles ytterområden men trycket i de centrala delarna 

är stort och det är därför svårt att få tag i en bostad i centrala Gävle. Vi har utvecklat en 

modell för hur en fungerande hyresmarknad i Gävle skulle kunna se ut.  

 

Figur 9 – En modell för en fungerande hyresmarknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Fortsatt forskning  

En idé till fortsatt forskning vore att göra en likande undersökning i en annan kommun där 

inte allmännyttan har så pass stor marknadsandel som Gavlegårdarna har i Gävle. Det vore 

intressant att se de skillnader som finns mellan en kommun som har en stor marknadsandel 

och en kommun som har en liten marknadsandel. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att 

se hur faktorer påverkar en hyresmarknad där utbudet är större än efterfrågan. Eftersom den 

nya lagen 2009/2010:185 trädde kraft i år vore det intressant att se hur denna lag kommer att 
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påverka bostadshyresmarknaden. Denna forskning vore relevant att göra inom de kommande 

åren. Ytterligare ett exempel på en fortsatt forskning vore att utveckla en modell mot en mer 

fungerande hyresmarknad. Vi ser även att det skulle vara intressant att forska vidare på hur 

eventuella subventioner och ROT-avdrag skulle kunna påverka en hyresmarknad och om det 

finns en efterfrågan på att införa dessa bidrag.  
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Bilaga 1.  Intervjuguide med Gävle kommun, tekniska kontoret 
 

Namn: Lennart Emretsson      

Titel: Mark och exploateringschef     

Intervjudatum: 2011-05-05 

 

Verksamhet  

 Hur ser er ställning ut på bostadshyresmarknaden i Gävle? 

  Hur är bostadsmarknaden/ behovet av hyresrätter i kommunen?  

 Hur jobbar ni med bostadsförsörjningslagen? 

 Hur ser ert samarbete med Gavlegårdarna ut? 

 Ger ni Gavlegårdarna direktiv på hur de skall styras samt hur många bostäder de måste 

försörja kommunen med varje år? 

 

Ekonomi 

 Hur har fastighetskrisen 2008 påverkat er och ert sätt att försörja 

bostadshyresmarknaden? 

 Ser du ett problem att hälften av Gavlegårdarnas bestånd är från miljonprogrammet? 

 Avsätter ni pengar till Gavlegårdarna för renovering av dessa lägenheter? 

 Hur påverkar nybyggnation av de höga nyproduktionskostnaderna? 

 Hur skulle man kunna minska de höga produktionskostnaderna så att privata aktörer 

kan etablera sig? 

 

Demografi 

 Är Gävles växande befolkning något ni måste ta hänsyn till och märker av? 

 Påverkar Babyboomen i slutet av 1980 talet och början på 1990 talet er? 

 

Subventioner och bidrag samt lagar och förordningar 

 Hur tror ni att marknaden kommer att påverkas av den nya lagen, 2009/2010:185 

(hyran)?  
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 Ser du det som ett problem att hyran har sätts i förhållandet till bruksvärdet på 

allmännyttans hyror? 

 För eller emot subventioner och bidrag? Förslag på eventuella subventioner? 

 Vilka konsekvenser har slopandet av investerings och räntebidrag fått för kommunens 

bostadsprojekt? 

 Förslag på eventuella subventioner? 

 Vilka åtgärder kommer kommunen att vidta för att tillgodose efterfrågan på 

hyresrätter?  

 Hur tänker kommunen finansiera framtida: Bostadsprojekt? Reparationer? 

Ombyggnationer?  

 

Gavlegårdarnas majoritet och samarbete men Gävle kommun 

 Vad medför det för er att allmännyttan i Gävle är så stor och har hela 70 procent av 

hyresmarknaden? 

 Vad medför det för er att ni är marknadsledande av hyresbostäder i Gävle? 

 Ger ni direktiv till Gavlegårdarna att de skall bygga x antal lägenheter per år? 

 

En framtida förändring på hyresmarknaden 

 Hur tror du att bostadshyresmarknaden kommer att se ut om fem år? 

 Är nybyggnationsprojekt aktuellt? 

 Har ni ombildat hyresrätter till bostadsrätter inom ert bestånd? 

 Hur tror ni att vakanserna på hyresmarknader i Gävle kommer att se ut? 

 Vad har kommunen för vision om framtida boende? 

 Har ni projekt på gång som kan gynna bostadshyresmarknaden? 

 Hur mycket mark finns det tillgänglig för hyresbostäder? 

 Avsätter man viss mark för att det ska vara anpassat till just hyresrätter och ingen 

annan upplåtelseform? 

 Hur ser marknaden ut idag för nybyggnation av hyresrätter? 
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Bilaga 2.  Intervjuguide med AB Gavlegårdarna 
 

Namn: Ulf Egerfält      

Titel: Finanschef      

Intervjudatum: 2011-04-26 

 

Verksamhet 

 Hur ser er ställning ut på bostadshyresmarknaden i Gävle? 

 Har ni några vakanser inom ert bolag idag och hur har det sett ut de senaste åren?  

 Har ni sålt av delar av ert hyresbestånd de senaste åren? Varför? 

 

Ekonomi 

 Hur har fastighetskrisen 2008 påverkat er? 

 Hur mycket avsätter ni på renoveringar och underhåll varje år? 

 Hur stort är ert bestånd av miljonprogramslägenheter? 

 Hur påverkar nybyggnation av de höga nyproduktionskostnaderna? 

 

Demografi 

 Är Gävles växande befolkning något ni måste ta hänsyn till och märker av? 

 Påverkar Babyboomen i slutet av 1980 talet och början på 1990 talet Gavlegårdarna? 

 

Subventioner och bidrag samt lagar och förordningar 

 Hur tror ni att ni kommer att påverkas av den nya lagen, 2009/2010:185 (hyran)?  

 Ser du det som ett problem att hyran har sätts i förhållandet till bruksvärdet på 

allmännyttans hyror? 

 För eller emot subventioner och bidrag? Förslag på eventuella subventioner? 

 Hur kommer ni göra för att bli vinstdrivande och agera affärsmässigt? 

 

Gavlegårdarnas majoritet och samarbete men Gävle kommun 

 Vad medför det för er att allmännyttan i Gävle är så stor och har hela 70 procent av 

hyresmarknaden? 
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 Vad medför det för er att ni är marknadsledande av hyresbostäder i Gävle? 

 Har ni direktiv från kommunen att ni skall bygga x antal lägenheter per år? 

 

En framtida förändring på hyresmarknaden 

 Hur tror du att er marknad kommer att se ut om fem år? 

 Är nybyggnationsprojekt aktuellt? 

 Har ni ombildat hyresrätter till bostadsrätter inom ert bestånd? 
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Bilaga 3.  Intervjuguide med Svedinger Fastigheter AB  
 

Namn: Joakim Svedinger     

Titel: VD     

Intervjudatum: 2011-05-03 

 

 Verksamhet 

 Hur ser er ställning ut på bostadshyresmarknaden i Gävle? 

 Har ni några vakanser inom ert bolag idag och hur har det sett ut de senaste åren?  

 

Ekonomi 

 Hur har finanskrisen 2008 påverkat er? 

 Hur mycket avsätter ni på renoveringar och underhåll varje år? 

 Hur stort är ert bestånd av miljonprogramslägenheter? 

 Hur påverkar nybyggnation av de höga nyproduktionskostnaderna? 

 

Demografi 

 Är Gävles växande befolkning något ni måste ta hänsyn till och märker av? 

 Påverkar Babyboomen i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet Gavlegårdarna? 

 

Subventioner och bidrag samt lagar och förordningar 

 Hur tror ni att ni kommer att påverkas av den nya lagen, 2009/2010:185 (hyran)?  

 Ser du det som ett problem att hyran har sätts i förhållandet till bruksvärdet på 

allmännyttans hyror? 

 För eller emot subventioner och bidrag? Förslag på eventuella subventioner? 

 

Gavlegårdarnas majoritet och samarbete men Gävle kommun 

 Vad medför det för er att allmännyttan i Gävle är så stor och har hela 70 procent av 

hyresmarknaden? 

 

En framtida förändring på hyresmarknaden 

 Hur tror du att er marknad kommer att se ut om fem år? Är nybyggnad aktuellt? 

 Har ni ombildat hyresrätter till bostadsrätter inom ert bestånd? 
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Bilaga 4.  Intervjuguide med Fastighetsägarna Mellansverige 
 

Namn: Mats Gustavsson   Namn: Johanna Moberg 

Titel: Fastighetsekonom   Titel: Fastighetsjurist 

Intervjudatum: 2011-03-24 

 

Verksamhet 

 Hur ser er ställning ut på bostadshyresmarknaden i Gävle? 

 Hur många medlemmar förhandlar ni åt i Gävle? 

 

Ekonomi 

 Hur har fastighetskrisen 2008 påverkat den privata sektorn i Gävle? 

 Hur påverkar nybyggnation av de höga nyproduktionskostnaderna? 

 

Subventioner och bidrag samt lagar och förordningar 

 Hur tror ni att marknaden kommer att påverkas av den nya lagen, 2009/2010:185 

(hyran)?  

 Ser du det som ett problem att hyran har sätts i förhållandet till bruksvärdet på 

allmännyttans hyror? 

 För eller emot subventioner och bidrag? Förslag på eventuella subventioner? 

 Vad är er uppfattning om hur ett bostadsbolag skall agera affärsmässigt som 

allmännyttigt bostadsbolag? 

 Hur är er uppfattning gällande bruksvärdessystemet? 

 Hur har detta system påverkat era medlemmars hyressättning? 

 

Gavlegårdarnas majoritet och samarbete men Gävle kommun 

 Vad medför det för er att allmännyttan i Gävle är så stor och har hela 70 procent av 

hyresmarknaden? 

 

En framtida förändring på hyresmarknaden 

 Hur tror ni att marknaden kommer att se ut om fem år? 

 Är nybyggnationsprojekt aktuellt? 
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Bilaga 5.  Intervjuguide med Sveriges Byggindustrier (BI) 

 

Namn: Anders Hansson & Eva Thor  

Titel: Chef BI Gävle & BI Gävle    

Intervjudatum: 2011-05-02 

 

Verksamhet 

 Hur ser er ställning ut på bostadshyresmarknaden i Gävle? 

 

Ekonomi 

 Hur ser ni att finanskrisen 2008 har påverkat bostadshyresmarknaden? 

 Hur påverkar nybyggnation av de höga nyproduktionskostnaderna? 

 

Demografi 

 Hur tycker ni att hyresmarknaden anpassas efter Gävles växande befolkning? 

 Märker ni av babyboomen i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet? 

 

Subventioner och bidrag samt lagar och förordningar 

 Hur tror ni att marknaden kommer att påverkas av den nya lagen, 2009/2010:185 

(hyran)?  

 För eller emot subventioner och bidrag? Förslag på eventuella subventioner? 

 

Gavlegårdarnas majoritet och samarbete men Gävle kommun 

 Hur ser ni att hyresmarknaden påverkas av att allmännyttan i Gävle är så stor och har 

hela 70 procent av hyresmarknaden? 

 

En framtida förändring på hyresmarknaden 

 Hur tror ni att marknaden kommer att se ut om fem år? 

 Är nybyggnationsprojekt aktuellt? 

 

 

 

 


