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Sammanfattning 

Titel 
Profitera på en avreglerad hyresbostadsmarknad 
 
Författare 
Kilian Dieden Richter, Gustav Georgson, Thomas Hallström 
 
Handledare 
Rolf Larsson, Mikael Hellström 
 
Nyckelord 
Lönsamhetsstrategi, hyresbostadsmarknaden, Stena Fastigheter, MKB, värdebaserad 
prissättning, target costing 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur två hyresbostadsföretag i Malmö arbetar med sina 
strategier för lönsamhet, inte bara i syfte att skapa vinst idag utan även för att ha en 
konkurrenskraftig verksamhet i framtiden. 
 
Frågeställningar 
Hur tillämpar företagen lönsamhetsstrategier i takt med att marknaden blir alltmer 
avreglerad? 
Finns det någon skillnad i strategier mellan kommunalt och privat ägda bolag? 
 
Teori 
I denna uppsats används teori om värdebaserad prissätning, target costing och value 
engineering för att undersöka företagens lönsamhetsstrategier. 
 
Empiri 
Empirin är hämtad från intervjuer med ledande personer inom MKB, Stena Fastigheter 
Malmö och en före detta presstalesman för Hyresgästföreningen. 
 
Slutsatser 
Avregleringen av hyresbostadsmarknaden har pågått under en längre tid och går antagligen 
mot ökad konkurrens. För att uppnå långsiktigt god lönsamhet i framtiden är det av stor vikt 
för företagen att förbättra sin kännedom om sina kunders preferenser och använder den i sin 
strategiska planering. 
 
När marknaden bli friare ökar företagens incitament att utveckla sin strategiska planering. 
Ökad konkurrens gör att kraven på företagens lönsamhetsstrategier stärks. 
 
En kombination av värdebaserad prissättning och target costing kan vara en god 
lönsamhetsstrategi för både kommunala och privata bolag på en avreglerad 
bostadshyresmarknad. 
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Abstract 
Title 
Profit by a deregulated housing market 
 
Authors 
Kilian Dieden Richter, Gustav Georgson, Thomas Hallström 
 
Instructors 
Rolf Larsson, Mikael Hellström 
 
Keywords 
Profitability, strategy, housing market, Stena Fastigheter, MKB, value based pricing, target 
costing 
 
Purpose 
The essay’s purpose is to examine how two housing firms in Malmö work out their strategies 
for profitability today and how they can be competitive in the future.  
 
Issues 
How do these two companies design their strategies for profitability to adjust to a deregulated 
market? 
Are there differences in strategies for profitability between private and public firms? 
 
Theory 
Theories used are Value Based Pricing, Target Costing and Value Engineering. 
 
Empiric 
Empiric data come from interviews with managers from MKB, Stena Fastigheter Malmö and 
a former spokes person for Hyresgästföreningen. 
 
Conclusions 
The deregulation of the Swedish housing market is not a new phenomenon. It has been going 
on for decades and the market seems to be moving towards free competition. Therefore it is 
essential for companies to have an intimate knowledge of customer’s preferences in order to 
reach and attain profitability. 
 
A more open market will increase companies’ incentives to develop their strategy planning, 
hence tougher competition will intensify the demands on the firms strategies. Using Value 
Based Pricing and Target Costing simultaneously when developing strategies for profitability 
might prove successful for both private and public housing firms.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Svensk hyresbostadsmarknad är i förändring. Under stora delar av 1900-talet har marknaden 

kontrollerats med regleringar och restriktioner något vi de senaste decennierna har sett 

undanröjas mer och mer. Förutsättningarna för marknadens aktörer har därför förändrats och 

spelreglerna blir alltmer marknadsekonomiska. 2011 kom den senaste juridiska stora 

förändringen genom ett antal lagändringar i syfte att förändra till en friare marknad. 

 

När en marknad genomgår kraftiga förändringar måste aktörernas strategier för framtiden 

också förändras. Den politiska utvecklingen av samhället i stort och marknaden är i sig 

intressant och kan bara den vara ett ämne för en uppsats. I vår uppsats ser vi dock rådande 

marknadsförhållanden som en förutsättning för att med fokus på lönsamhet söka skillnader 

och likheter mellan två hyresbostadsbolag. Det finns en hel del lönsamhetsteorier men de som 

behandlas i uppsatsen är target costing och värdebaserad prissättning. Target costing handlar i 

grunden om att tidigt i produktionsprocessen ha ett starkt fokus på att vara kostnadseffektiv 

medan värdebaserad prissättning innebär att prissättningen på en produkt måste motsvara 

kundens upplevda värde.  

1.2 Lagändringarna från 2011 i korthet 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Kommunala hyresbostadsbolag ska bedrivas affärsmässigt. 

 

Lag (2010:810) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)  

Hyran kan betalas med ett lägre belopp och man kan sänka sin hyra genom att delta i 

självförvaltning. 

 

Lag (2010:811) om ändring i jordabalken 

Om hyresvärd och hyresgäst kommer överens om villkoren för fortsatt uthyrning i tvist gäller 

de överenskomna villkoren. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens 

hyresnormerande roll ersätts med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror.  
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1.3 Kort historik om hyresbostadsmarknaden 

 
Svensk hyresbostadsmarknads utveckling från år 1900 och framåt. Från att ha varit en friare marknad i början 
av 1900-talet till att bli mer statligt reglerad i mitten av seklet och idag mot marknadsmässighet. Diagrammet 
bygger på fakta som författarna värderat och är således inte exakt utan ska ses som en förenklad bild av 
marknadens utveckling. 
 
Allmännyttiga bostadsbolag har funnits i Sverige sedan andra halvan av 1800-talet. Under 

efterkrigstiden fram till och med 1960-talet var det stor brist på bostäder i Sverige och många 

äldre bostäder höll låg standard. Sveriges ekonomi växte kraftigt och bland annat 

arbetsimmigration gjorde att det inte var några problem för staten att ekonomiskt, via statliga 

lån, stödja en kraftig framväxt av nya bostäder i Sveriges kommuner. 

 

År 1965 påbörjades byggandet en miljon bostäder under tio år för att möta bostadsbristen och 

förbättra bostadsstandarden, det s.k. miljonprogrammet. Med ökad bostadsstandard fick 

människor det bättre vilket ledde till en gynnsam utveckling för samhället i stort. 

 

Under 1980-talet påbörjades en diskussion i ganska stor politisk enighet om statens roll och 

stöd till byggandet av bostäder. Vid regeringsskiftet år 1991 konkretiserades diskussionerna 

och man tog bort statligt stöd till de allmännyttiga bostadsbolagen.  
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År 2011 trädde nya lagändringar i kraft om att kommunägda allmännyttiga bostadsbolag 

skulle drivas på affärsmässiga grunder, det vill säga med vinstsyfte. Det bestämdes också att 

den hyresnormerande roll som bolagen tidigare haft nu skulle ersättas med förhandlingar 

mellan marknadens parter. 1 

 

För att beskriva den här utvecklingen, och offentlig sektors förändringar i stort, de senaste 

decennierna talar man om New Public Management, NPM. NPM är idén om att den 

offentliga sektorn bör tillämpa managementstrategier hämtade från näringslivet. Genom 

exempelvis konkurrens och privatisering ska man enligt NPM nå bättre effektivitet och mer 

avkastning för pengarna.  

 

Lagändringarna från 1 januari 2011 är bevis på att vi rör oss alltmer mot 

marknadsekonomiska managementidéer även på bostadshyresmarknaden i Sverige och kan 

ses som en konkret markering om att hyresbostadsmarknaden i Sverige ska bli mindre 

reglerad och tydligare fungera enligt marknadsekonomiska teorier. Det är kanske rimligt att 

tala om ett paradigmskifte med avseende på hur offentliga företag skall och bör styras.2 

1.4 Problemformulering 

På en historiskt sett hårt reglerad marknad har det under de senaste tre decennierna skett 

tydliga skiften som lett till en mer uppluckrad marknad. Synen på företag som agerar på 

bostadsmarknaden har förändrats i grunden - från att ha varit socialpolitiska verktyg till att 

bedrivas som vinstdrivande företag utifrån marknadsekonomiska principer. I takt med att 

förutsättningarna på marknaden förändrats måste företagen möta detta och rimligtvis anpassa 

sina strategier. 

 

Parterna på hyresbostadsmarknaden i Malmö insåg tidigt värdet av en mindre reglerad 

hyresbostadsmarknad och utvecklade något som kom att kallas Malmömodellen. Modellen 

syftar i grova drag till att öka diffrentieringen av olika hyresrätter genom att ge standard och 

läge större vikt vid hyressättning. När lagändringen trädde i kraft år 2011 hade man i Malmö 

ett försprång.  

 

                                                 
1 Den kommunala allmännyttans historia, 2008 
2 New Public Management, Stockholms Universitet 2011 
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Efterfrågan på bostäder i Sveriges största städer är hög, men med utgångspunkt i de 

lönsamhetsteorier vi studerat är rådande marknadsförhållanden en given förutsättning och 

något som de enskilda företagen i liten utsträckning kan påverka. Därför är det ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv intressant att undersöka vad företag på denna marknad hittills 

har gjort för att tillvarata de ökade möjligheter som eventuellt kan ha uppstått genom en 

mindre reglerad marknad. 

1.5 Frågeställningar 

Hur tillämpar företagen lönsamhetsstrategier i takt med att marknaden blir alltmer 

avreglerad?  

 

Finns det någon skillnad i strategier mellan kommunalt och privat ägda bolag? 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur två hyresbostadsföretag i Malmö arbetar med sina 

strategier för lönsamhet, inte bara i syfte att skapa vinst idag utan även för att ha en 

konkurrenskraftig verksamhet i framtiden. 
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2 Metod 

2.1 Studieform och design  

Bryman & Bell menar att ett grundläggande drag för den kvalitativa metoden är att datan 

fokuserar på ord snarare än siffror som för den kvantitativa metoden. Den brukar också 

beskrivas som tolkningsinriktad. Med detta menas att man fäster vikt vid förståelsen av den 

kontext deltagarna befinner sig i och hur de tolkar denna kontext.3 Bryman & Bell påpekar ett 

antal skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvalitativ metodik kännetecknas 

bland annat av deltagarnas uppfattning, närhet, brist på struktur, kontextuell förståelse, rika 

och fylliga data, mikroinriktning, mening och naturliga miljöer. Kvantitativ å andra sidan 

kännetecknas av forskarens uppfattning, distans, struktur, generalisering, “hårda” data, 

makroinriktning, beteende och konstlade miljöer.4 Studiens syfte kräver ingående och 

omfattande studier som bör tillåtas präglas av deltagarnas uppfattning. Dessutom krävs 

flexibilitet och begränsad struktur i intervjuerna för att kunna anpassa sig efter de svar man 

får för att söka svar på frågeställningarna och få en ökad förståelse. Det fenomen vi studerar 

är i hög grad beroende av sin kontext som just nu genomgår stora förändringar och kommer 

ha stor betydelse för fallföretagens framtid. Dessutom har vi ett smalt och detaljerat fokus på 

företagen och studerar fallföretagen i dess naturliga miljöer. Mot denna bakgrund har vi gjort 

bedömningen att en kvalitativ metod är lämpligast för att uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna.  

 

Vi genomför en deduktiv undersökning där vi avser jämföra vår empiri mot ett antal 

företagsekonomiska teorier för lönsamhet.5 I våra slutsatser påpekar vi likheter och skillnader 

mellan teori och empiri och reflekterar också över hur teorierna kan kombineras i företagens 

strategier.  

 

Undersökningen grundar sig i fallstudier av två företag. Yin menar att fallstudier lämpar sig 

för studier av en aktuell företeelse i dess verkliga miljö då gränserna mellan miljön och 

företeelsen är oklara. Vi har valt en fallstudie eftersom undersökningen är beroende av sin 

                                                 
3 Bryman & Bell, s 297 
4 Ibid, s 322 
5 Ibid, s 140 
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kontext som dessutom har avgörande betydelse för den studerade företeelsen.6 Yin menar 

vidare att fallstudien lämpar sig för studier som försöker belysa ett eller flera beslut; varför de 

fattades, hur ge genomfördes och vilka resultaten blir.7 Vår studie behandlar i högsta grad 

fallföretagens beslut med fokus på vilka tänkbara resultat de kan få och en fallstudie är därför 

en användbar metod. Vi har valt en så kallad embedded modell för fallstudien med två 

företag där vi undersöker ett antal strategiska enheter.8 Vi har valt den här modellen för att 

kunna uppnå ett analytiskt djup men också den bredd som uppsatsens syfte kräver.  

2.2 Datainsamling 

Primärdata - intervjuer 

Primärdata består av intervjuer med ledande företrädare från de två företagen och en 

intresseorganisation. På Stena intervjuade vi Staffan Persson, fastighetschef, på MKB Haqvin 

Svensson, vice VD, och på Hyresgästföreningen Peder Palmstierna, Intervjuerna med de två 

företagen gjordes via mail och huvudintervjuerna följdes upp med kompletterande frågor. 

Intervjuformen via mail bör betraktas som en blandning mellan strukturerad och semi-

strukturerad. Vad gäller intervjun för intresseorganisationen följde den en semi-strukturerad 

struktur där vi utgick ifrån ett antal ämnen och grundfrågor och anpassade intervjun efter 

svaren.9 

 

Vi inser att intervjuer med företrädare från aktörerna är en subjektiv källa, dock är vi ute efter 

företagens bild av strategierna varför den mest lämpliga källan är ledande befattningshavare. 

När vi bearbetat svaren från företagen har vi strävat efter ett objektivt förhållningssätt till 

svaren.   

 

Sekundärdata 

Insamlingen av sekundärdata har i huvudsak skett genom olika offentliga dokument från 

företagen, Hyresgästföreningen och Statens bostadskreditinstitut. Vi har undersökt bland 

annat årsredovisningar, företagspresentationer och rapporter. Materialet har gett oss 

bakgrundsinformation om företagen, information om teorier samt en referenspunkt till de svar 

                                                 
6 Yin, s 31 
7 Ibid, 30 
8 Ibid, 32 
9 Bryman & Bell, 362 



 

             12 

vi fått i intervjuerna. Vidare har vi undersökt vetenskapliga artiklar och facklitteratur för att 

kunna göra ett relevant och underbyggt val av lämpliga teorier för vårt syfte.  

 

Vi inser att det bland sekundärkällorna förekommer subjektivitet och vinklat material. Under 

bearbetningen av materialet har vi förhållit oss så neutralt som möjligt till eventuellt färgat 

material och försökt skapa oss en objektiv av företagen för att kunna genomföra en saklig 

studie. 

2.3 Kritisk granskning av metoden 

2.3.1 Validitet 

Begreppsvaliditet 

Yin menar att begreppsvaliditeten i en fallstudie ställer två krav på författarna. Man bör välja 

ut vilka specifika företeelser/förändringar som ska undersökas och se till att måtten man 

använder sig av verkligen speglar dessa företeelser.10 Vi har slutit oss till vilka företeelser 

som ska undersökas genom att inledningsvis analysera de valda teorierna för lönsamhet. 

Därefter har vi valt ut de centrala måtten för respektive teori och formulerat dessa till 

intervjufrågor. Strategier för lönsamhet omfattar många aspekter av företagens verksamhet. 

Det är ett godtyckligt begrepp och det är svårt att konstruera pricksäkra och allmängiltiga 

mått. Vi har emellertid arbetat för att säkertställa att måtten verkligen speglar 

lönsamhetsstrategier genom att formulera våra intervjufrågor dels med förankring till 

teorierna och dels så att de fångar huvuddragen i företagens strategier. Vidare har vi arbetat 

för begreppsvaliditeten genom att i högsta möjliga utsträckning använda oss av samma eller 

liknande intervjufrågor till företagen.  

 

Intern validitet 

Enligt Yin avgörs den interna validiteten till stor del av huruvida man kan göra följdriktiga 

kopplingar mellan empiri, teori och slutsatser eller inte.11 Intervjusvaren lämnar i många fall 

utrymme för tolkning. Vi har medvetet arbetat med detta för att kunna uppnå intern validitet. 

Vi har sakligt bearbetat informationen för att kunna jämföra den med den teoretiska 

referensramen och för att utifrån vårt syfte och frågeställning kunna uppnå koppling mellan 

teorin, empirin och våra slutsatser. Intervjufrågorna har utformats för att ge både bred och 

                                                 
10 Yin, 56 
11 Ibid, 57 
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djup information om företagens strategier. Vi inser emellertid att vårt urval endast speglar en 

del av företagens verksamhet. För att uppnå ytterligare intern validitet har vi i analys och 

slutsatser reserverat oss för detta genom att inte läsa in för mycket i svaren eller tolka dessa 

för fritt utan dra sakliga och följdriktiga slutsatser. 

 

Extern validitet 

Yin menar att extern validitet avser studiens möjligheter att generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. Fallstudier får ofta kritik för bristande extern validitet eftersom de 

är knutna till ett specifikt fall.12 Eftersom det rör sig om en fallstudie har ingen större vikt 

lagts vid att studien ska kunna upprepas i andra sammanhang. Vår undersökning i viss mån 

anpassad efter de omständigheter som råder i dagsläget, nämligen hur företagen avser 

använda sig av lönsamhetsstrategier på en avreglerad bostadsmarknad. En del av 

intervjufrågorna är dock av mer allmängiltig karaktär och skulle kunna användas vid en 

undersökning i en annan kontext. Sammantaget är den externa validiteten något bristfällig 

eftersom den anpassats efter rådande omständigheter. Därför bör studien omarbetas och på 

motsvarande sätt anpassas efter de omständigheter den utförs i.  

2.3.2 Reliabilitet 

Yin menar att reliabiliteten syftar till att säkertställa att man når samma resultat då studien 

upprepas med samma fall i samma kontext och samma tillvägagångssätt används.13 Vi har 

arbetat för studiens reliabilitet genom att konstruera de mått som används så konsistenta och 

följdriktiga som möjligt. Reliabiliteten präglas emellertid, precis som den interna validiteten, 

av att våra kvalitativa intervjuer gav visst utrymme för godtycklighet. Vi har dock försökt 

skapa oss en täckande bild av företagen för att undvika slumpmässiga brister. En annan viktig 

aspekt är att studien delvis är betingad till den tid och de omständigheter under vilka den 

gjordes. Eftersom kontexten är under ständig förändring är det möjligt att studien inte skulle 

ge samma resultat om den skulle genomföras på nytt. 

                                                 
12 Yin, 57 
13 Ibid, 59 
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3 Teori 

3.1 Val av teorier 

Marknaden för hyresbostäder i Sverige styrs inte fullt ut av marknadskrafter utan kan snarare 

beskrivas som en historiskt hårt reglerad marknad som under en längre tid förändrats till en 

friare marknad. Vi har därför inte funnit någon teori som fullt ut är applicerbar för vår 

frågeställning. Istället undersöker vi utifrån olika teorier som vi i delar anser är relevanta för 

syftet. De teorier vi valt är värdebaserad prissättning samt target costing och value 

engineering. Teorierna anses falla under begreppet management control systems (MCS), det 

vill säga hur företag styr hela eller delar av sin verksamhet. 

3.2 Teorikritik  

Ingen av de valda teorierna är i sin helhet direkt tillämpbara på valt ämnesområde därför att 

de alla beskriver produktionsprocessen av varor. Vårt ämnesval innehåller förvisso till viss 

del produktion i form av nybyggnation, men produkten som hyresbostadsbolag 

tillhandahåller är snarare en tjänst. Vi är medvetna om och vill förtydliga att 

hyresbostadsmarknaden inte kan liknas vid en industri som exempelvis bil- och 

elektronikbranscherna varifrån dessa teorier har sina ursprung. En del av de grundläggande 

principerna i teorierna är så pass generella att de blir relevanta även för 

hyresbostadsbranschen. 

3.3 Värdebaserad prissättning 

Vid värdebaserad prissättning sätter man prisnivån i stor utsträckning utifrån det värde som 

produkten skapar för kunden. De kostnader som produktionen för med sig, konkurrenternas 

pris, det marknadspriset eller historisk prissättning finns med som faktorer och som ett lägsta 

pris i prissättningen. Dock spelar dessa faktorer mindre roll vid fastställandet av priset på 

produkten. En viktig utgångspunkt i denna teori är synsättet att kunden inte kommer värdera 

in ett företags kostnader när man bedömer om priset är rimligt, utan kunden jämför istället 

priset med det värde som produkten skapar eller innebär för kunden. Kunden kommer således 

endast att betala för min produkt om kunden erhåller ett högre värde av min produkt än av 

konkurrentens.14 

                                                 
14 Rosvall & Rosvall, s 21 
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3.3.1 Skapande av kundvärde 

Värdebaserad prissättning är inte relevant på alla typer av varor eller tjänster och ska ställas i 

motsats till kostnadsbaserad prissättning som innebär att man sätter priset på produkten 

utifrån vad den kostar att framställa samt ägarnas avkastningskrav. Kostnadsbaserad 

prissättning är framför allt relevant på marknader med homogena produkter där det råder hård 

prispress och marginalpriset är samma som eller nära marginalkostnaden. Skillnaden i 

kvalitet och funktionalitet mellan ett företags och konkurrentens produkt är minimala eller 

obefintliga. Detta leder till att kostnadsbaserad prissättning är det enda möjliga eftersom 

priset lockar kunder och det är försäljningsvolymen som i stor utsträckning påverkar 

lönsamheten. Om man istället har en heterogen produkt som har särskilda funktioner samt att 

kunderna värdesätter andra värden än pris, exempelvis snabbhet och hög kvalitet så finns det 

utrymme att vid prissättning av produkten utgå från vilket värde man skapar för kunden. 

Denna typ av prissättning innebär inte bara en möjlighet att kunna ta ut högre pris och på så 

sätt kunna göra högre vinst, utan är ett avgörande strategiskt val som man måste göra om man 

har denna typ av produkt.15 En produkt, som gentemot sina konkurrenter skapar ett mervärde 

för kunden, överlever på sikt endast om den ständigt utvecklas. Då krävs det att priset är på 

en sådan nivå att det finns utrymme att kunna satsa på forskning och utveckling för att på 

lång sikt kunna vara konkurrenskraftig. I samklang med detta måste organisationen ha en 

positiv syn på utveckling och vara ödmjuk inför att den kunskap man besitter idag med 

största sannolikhet kommer att förändras. För företag med komplexa produkter som inte 

massproduceras anses detta vara av större vikt än för företag i den klassiska 

tillverkningsindustrin. 16 

 

Ett effektivt sätt, för tjänsteprducerande företag, att skapa extra värde för kunden är att ha en 

harmonierad värdekedja för tjänsten. Om alla aktörer i värdekedjan anpassar sina strategier 

efter varandra och efter det marknadssegment man riktar sig till kommer man kunna skapa 

mervärde till kunden utan att det innebär väsentliga kostnadsökningar. Detta gäller om man 

utgår från att marknaden är segmenterad efter vilken typ av service som kunden efterfrågar. 

Värdesätter kunden exempelvis flexibilitet och hög innovationsnivå på tjänsten så är kunden 

inte heller speciellt priskänslig. Om alla aktörer i tjänstens värdekedja har samma eller 

                                                 
15 Rosvall & Rosvall, s 14 
16 Green 
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liknande strategier kommer det kundupplevda värdet att öka och det är större möjlighet för 

företagen att priset på tjänsten blir samma som kundens maximala betalningsvilja.17 

 

Det finns även andra sätt att skapa värde för en kund, nämligen genom att företaget agerar på 

ett sätt som gör att kunden kan identifiera sig med företaget. En trend i samhället är att 

företag engagerar sig i sociala och etiska verksamheter och skälen till detta är många. Man 

kan tänka sig att det endast är moraliska skäl hos ägarna som ligger till grund för besluten, 

men det är inte bara kundernas sympati för ett företag som förändras utan även kundernas 

betalningsvilja påverkas beroende på företagets etiska och sociala insatser. Det som talar 

emot att företagen satsar hårt för att skapa denna typ av mervärde för kunden är att kunder 

har lättare för att bestraffa ett företag som inte agerar etiskt riktigt än att belöna ett företag 

som gör extraordinära insatser inom samma fält. Många företag lägger precis tillräckligt med 

resurser för att hålla sig på en miniminivå som kunderna anser vara normal och därmed 

varken bestraffas eller belönas på grund av sina sociala och etiska förehavanden.18 

3.3.2 Förutsättningar för värdebaserad prissättning 

För ett företag är det svårt att identifiera vilken nytta en produkt innebär för kunden, eftersom 

det tenderar att bli ett företagsinternt perspektiv på kundernas behov och preferenser. Istället 

ska man tala i termen kundupplevd nytta. För att kunna tillämpa en värdebaserad prissättning 

krävs det att företaget har goda kunskaper om vad deras kunder har för behov och preferenser 

och hur kunderna värderar dessa mot varandra. När man väl definierat kundernas behov och 

introducerat en produkt som tillfredsställer dessa behov måste man på ett lättbegripligt sätt 

kommunicera att produkten är vad kunden efterfrågar. Först när företaget identifierat 

kundupplevd nytta och berättat för kunden varför deras produkt svarar på dessa kan man 

tillämpa teorin och ta ut ett värdebaserat pris.19 

3.3.3 Tillämpning av värdebaserad prissättning 

Grundläggande för en värdebaserad prissättning är en god kännedom om kundernas 

efterfrågan. Det är viktigt att vara medveten om att kundstocken till stor del är differentierad 

och innehåller många olika målgrupper med olika preferenser och behov.20 När man väl har 

                                                 
17 Christopher & Gattorna  
18 Moosemayer, s 94 
19 Rosvall & Rosvall, s 32 
20 Hinterhuber 
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tagit reda på vad kunderna efterfrågar eller kommer att efterfråga så kan man på ett enklare 

sätt definiera vad produkten ska innehålla för funktioner och vilken kvalitet produkten ska ha. 

Detta ger företaget möjlighet att skräddarsy produkterna efter kundernas behov och på så sätt 

knyta kunderna närmare och göra det dyrare för kunderna att byta till en konkurrent.21 När 

företaget har klart för sig vad kunden efterfrågar och definierat hur de kan erbjuda detsamma 

så kan man börja räkna på vilket värde produkten skulle kunna innebära för kunden. Det är 

viktigt att man nu börjar undersöka vad konkurrenterna erbjuder och gör en utvärdering av 

för- och nackdelar gentemot företagets konkurrenter.22 

3.3.4 Differentiering i prissättning 

Modellen om att basera sin prissättning på av kunden upplevt värde fokuserar på att kunder är 

olika och att prissättningen därmed också borde vara det. Eftersom marknaden består av olika 

priskänsliga kunder blir en alltmer avgörande framgångsfaktor hur skickliga företagen är på 

att differentiera sina priser. Är lönsamheten lägre vid ett givet pris är det möjligen rätt att 

istället fokusera på mindre priskänsliga kunder och därmed kunna ta ut ett högre pris och öka 

lönsamheten. Det är dock viktigt att differentiering av priser inte av kunderna får uppfattas 

som orättvis utan måste anses vara legitim. Utan väl underbyggda argument kan kundernas 

förtroende för företaget skadas. 23  

 

Förtroendet för differentiera prissättning bygger på väl underbyggda argument och det måste 

vara en pågående process. På en skiftande marknad är det av stor vikt att man utvärderar sin 

kunskap om kundernas preferenser och vilket värde kunden upplever att produkten ger.24 

3.4 Target costing och value engineering 

Teorierna om target costing och value engineering är sammanflätade där target costing 

innebär att man sätter en maximal kostnadsnivå (target cost) för produktionen av en viss 

produkt och därefter utvecklar produkten. Teorin om value engineering utgår från den target 

cost som man satt och med den som utgångspunkt försöker skapa så hög funktionalitet och 

kvalitet som möjligt på produkten.25 

                                                 
21 Anderson & Narus, s 66 
22 Rosvall & Rosvall, s 73 
23 Anderson & Narus, s 260 
24 Rosvall & Rosvall, s 130 
25 Cooper & Slagmulder, s 8 
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3.4.1 Definition av target costing 

Uppskattningsvis är 90-95% av en produkts kostnader är tvingande på grund av 

utformningen, detta betyder att man inte kan undgå dessa kostnader senare i produktens 

livscykel utan att behöva göra om utformningen av produkten. Target costing är ett 

lönsamhetsverktyg som, om man följer det, leder till att man på lång sikt kan säkerställa att 

produkter och därmed företag är maximalt lönsamma. Grundtanken bygger på att den 

konkurrens som man upplever på försäljningssidan i ett företag ska vara genomgående för 

alla delar i företaget och även spridas till de leverantörer som finns i produktens värdekedja.26 

 

Den princip som historiskt sett dominerat i västvärlden är att företag utvecklar en produkt och 

först när produkten ska börja produceras så gör man kostnadskalkyler där man räknar fram 

vad pris och lönsamhet kommer att bli. Kan man inte ta ut ett högre pris och kalkylen inte går 

ihop måste man börja om processen med en annorlunda utformning av produkten. Det har då 

uppstått kostnader för produktutveckling som aldrig kommer att generera några pengar. 

Target costing innebär att man vänder på processen och så tidigt som möjligt får in 

kostnadsaspekten, kostnader ses istället som en förutsättning för vilken design produkten får 

och inte ett resultat av designen.27 

 

”A structured approach to determine the life-cycle cost at which a proposed product with 

specified functionality and quality must be produced to generate the desired level of 

profitability over its life cycle when sold at its anticipated selling price.”  
Cooper och Slagmulders definition av target costing 

 

Företaget måste alltså räkna in alla kostnader som beror på antalet sålda produkter. Har 

företaget exempelvis ställt ut garantier om att man ska hantera produkten när den är slut eller 

någon form av garanti/service så ska detta räknas in i den maximala kostnadsnivån.28 

 

Target costing är sammanfattningsvis ett verktyg som visar vad en produkt maximalt ska 

kosta att producera vid ett givet pris, given vinstnivå och given efterfrågan på kvalitet och 

                                                 
26 Helms et al 
27 Cooper & Slagmulder, s 17 
28 Cooper & Slagmulder, s 10 
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funktionalitet. Det är en modell som företag använder sig av för att försäkra sig om att nya 

produkter som ska lanseras är lönsamma. 

3.4.2 Tillämpning av target costing 

Teorin utgår från att ägarna av ett företag bestämmer vilken nivå vinsten ska vara på och 

marknaden bestämmer vilket pris som är möjlig att ta ut för en produkt. Således kan de som 

arbetar med en produkt som ska lanseras på en konkurrensutsatt marknad bara påverka 

lönsamheten genom att påverka kostnader knutna till produkten. 

 

Processen delas in i tre faser där den första fasen syftar till att definiera en tillåten kostnad 

(allowable cost) för varje produkt, den fås när man subtraherar target profit från förväntat 

försäljningspris. I den andra fasen identifieras target cost på produktnivå, man sätter nåbara 

men hårda kostnadstak för att tvinga produktutvecklarna till kreativitet och hårt arbete. I den 

tredje fasen sätter man kostnadstak på komponentnivå och uppnår dessa genom att pressa 

sina leverantörer till att leverera komponenter till företagets target costs. När target cost är 

identifierat inträder en huvudregel som gäller framöver i produktens livscykel, ”Target cost 

för en produkt får aldrig överskridas.” Under produktuvecklingsfasen tillkommer lätt extra 

funktioner och därmed kostnader och hela tanken med target costing som ett verktyg att 

effektivisera och tvinga hela organisationen utveckla mer kreativa lösningar försvinner.29 

 

För att tillse att principerna om target costing tillämpas behöver företag system som 

överlappar varandra och tillsammans pressar hela organisationen att i alla delar av produktens 

livscykel minska kostnaderna för produktion. Dessa system synar kostnader på tre sätt, det 

första är att hantera framtida produkters kostnader, det andra är att hantera nuvarande 

produkters kostnader och det tredje är att kontrollera den entreprenörsanda som personalen 

besitter och vända den till att användas i ett konstruktivt kostnadshämmande syfte. 

3.4.3 Value Engineering 

Value engineering används i produktutvecklingsfasen och syftar till att nå en viss nivå av 

funktionalitet på produkten vid given kvalitetsnivå och target cost och det är i denna fas som 

de anställdas förmåga att tänka kreativt sätts på prov. Det är en viktig distinktion att fasen 

inte används för att endast minimera kostnaderna utan snarare att nå en viss kvalitet vid en 

                                                 
29 Cooper & Slagmulder, s 10 
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bestämd kostnadsnivå. Exempelvis kan och bör value engineering användas även om man 

producerar lyxprodukter, vilket inte skulle fungera om teorin endast skulle syfta till att 

producera till så låg kostnad som möjligt. 

 

Grunden i value engineering är två enkla ekvationer: den första är att värde är produktens 

funktioner i förhållande till produktionskostnad och den andra att upplevt värde är upplevd 

nytta i förhållande till produktens pris. Value engineering handlar om att tillfredsställa 

kunden och att kundens förväntningar stämmer överens med produkten, dels kvalitetsmässigt 

och funktionsmässigt men även att prisbilden måste harmoniera med kundens 

förväntningar.30 

3.4.4 Target costing som värdeskapare 

Target costing är en teori som har sitt ursprung för över 100 år sedan och har givit företag 

stor framgång efterhand som den implementerats. Teorin har därmed diskuterats en hel del 

och under en lång tid. Eftersom teorin från början kommer från löpande bandsindustrin så har 

många författare varit överens om att det är vid nyproduktion av produkter med kort 

produktlivscykel som teorin varit mest tillämpbar, men andra anser att target costing absolut 

är tillämpbart även längre fram i produktionsprocessen. Shank & Fisher menar att target 

costing är tillämpbart på befintliga produkter och beskriver att om man inte tittar på target 

costing med allt för snävt perspektiv så kan teorin rent av användas som en värdeskapare. 

 

Om man tror att det enda tillfället man kan påverka kostnaderna för en produkt är vid 

nyproduktion så blir kostnadsminimeringsivern inte speciellt stor hos verksamhetsansvariga i 

produktionen. Inte minst gäller detta i nutid då få nya produkter som lanseras egentligen är 

helt nya utan snarare är tidigare produkter som förändrats till vissa delar. Exempelvis bygger 

många bilmärken flera bilar på samma grundplatta med samma motor.  

 

Det är av stor vikt att ständigt utveckla sin produktion, även hos befintliga produkter, för att 

tillgodogöra sig nya tankar och tekniker. Eftersom target costing utgår ifrån marknadspriset 

och kundernas efterfrågan leder ett ständigt target costing-tänk dessutom inte bara till 

                                                 
30 Ibid, s 80 
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minskade kostnader i produktionen, utan även till att man hela tiden anpassar produkten för 

att på bättre sätt skapa de värden som kunderna efterfrågar och värdesätter.31 

                                                 
31 Shank & Fisher 
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4 Empiri  

4.1 Bakgrund 

För att enklare förstå vår empiri följer här korta förklaringar av Malmömodellen och 

bruksvärdesprincipen som är två centrala begrepp inom branschen i allmänhet och för våra 

fallföretag i synnerhet.  

4.1.1 Malmömodellen 

Malmömodellen är en hyressättningsmodell som är utformad av Hyresgästföreningen i 

Malmö och Malmö Kommunala Fastighets AB. De första idéerna till Malmömodellen 

väcktes i slutet på 1990-talet och 2005 införde man systemet fullt ut. Idén är att skapa en 

rättvis hyressättning som i högre grad matchar hyresgästens värdering av sin bostad. Standard 

och läge är utgångspunkter som ges större vikt vid hyressättningen än exempelvis byggår på 

fastigheten. Varje lägenhet ska enligt modellen ses som ett individuellt objekt och analyseras 

med hjälp av cirka 180 parametrar. Målsättningen är att ge varje lägenhet en unik 

hyressättning.32 

4.1.2 Bruksvärdesprincipen 

Bruksvärdesprincipen är lagstadgad och innebär att vid tvist om hyra ska Hyresnämnden 

fastställa hyran utifrån värdet på en lägenhet sett ur ett hyresgästperspektiv. Det som 

bestämmer lägenhetens bruksvärde är dels hur hyresgäster värderar lägenhetens egenskaper 

och dels hyresnivå i liknande lägenheter. Bruksvärdet påverkas dock inte av vem som bor i 

lägenheten eller vem som äger fastigheten, det vill säga inget hänsyn tas till individuella 

preferenser. Ett par viktiga egenskaper som formulerar bruksvärdet är: storlek, planlösning, 

modernitetsgrad, läge inom huset och ljudisolering. Som exempel på förmåner som påverkar 

bruksvärdet nämns hiss, tvättstuga, sopnedkast och god fastighetsservice.33 

4.1.3 Efterfrågan på bostadsmarknaden 

Under 1900-talets senare del har människors bostadspreferenser följt ett par olika 

utvecklingstendenser. Vid tidpunkten för miljonprogrammet, mellan år 1964 och 1975, fördes 

                                                 
32 Bergsten et al 
33 Hyresnämnden, bruksvärde,  
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en expansiv bostadspolitik för att under nästa decennium svalna något. Under 1970-talet blev 

det populärt att bo utanför staden, i till exempel kedje- och radhus, vilket hämmade 

stadstillväxten. På 1980-talet var det återigen staden som gällde och denna utveckling innebar 

förtätning av orter och befintliga städer.34 

 

I Sverige är bostadsbristen mest påtaglig i de stora städerna och i flera kommuner rapporteras 

brist på hyresrätter särskilt för unga, äldre, flyktingar och hushåll med dålig ekonomi. Det 

begränsade utbudet leder till att det ofta krävs långa kötider för att erhålla hyreskontrakt 

genom bostadsförmedlingar. Det är troligen därför som den svarta marknaden är omfattande. 

På många tillväxtorter orter kan det också vara svårt att få tillgång till bostadsrätter; priserna 

är höga och det krävs i många fall två stabila inkomster för att få lån. 35 

 

Malmös befolkningsantal ökar i snabb hastighet samtidigt som nyproduktionen av bostäder 

varit låg vilket ger att bostadsmarknaden i staden är i obalans. Malmös befolkning ökade med 

34 300 personer mellan åren 2001 och 2009, vilket delat med genomsnittlig hushållsstorlek i 

Malmö, 1,9 personer per hushåll, skulle ge ett bostadsbehov på 18 068 bostäder. Under 

samma period byggdes 9 504 bostäder i Malmö.36  

                                                 
34 SCB, Hans Ylander 
35 Samband mellan bostadsmarknaden, arbetskraftens rörlighet och tillväxt, Bostadskreditnämnden 
36 Dags för systemsyn och akupunktur för bostadsmarknaden?, MKB 
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4.2 Stena Fastigheter Malmö AB 

Empirin om Stena Fastigheter Malmö AB är huvudsakligen hämtad från intervjuer med 

Staffan Persson, fastighetschef Stena Fastigheter Malmö AB. På de ställen där intervjusvaren 

är kompletterade med information från årsredovisningar och bolagets hemsida är detta 

utmärkt med källhänvisningar. 

4.2.1 Stenas bakgrund 

Stena Fastigheter AB ägs av familjeägda Stena AB. Stena Fastigheter AB har 23 500 

bostäder lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala. Stena 

Fastigheter Malmö AB (nedan kallat Stena) hade 2010-12-31 6215 bostäder fördelat på ca 56 

bostadsfastigheter i Malmö, Lund och Lomma.37 

År/tkr Omsättning Årets resultat 

2006 200 256 - 6 505 

2007 192 227 18 843 

2008 207 604 3 803 

2009 214 308 78 563 

2010 214 726 42 274 

(Stena Fastigeheter Malmö ABs årsredovisningar 2006-2010) 

4.2.2 Allmännyttan och hyresrätten idag 

Stena anser sig vara en stor aktör på marknaden men menar att man ändå inte kan mäta sig 

med de kommunala bostadsbolagen. Man förutspår att de kommunala bolagens dominans 

kommer att vara påtaglig i framtiden trots lagändringarna i januari 2011. Det viktigaste för 

Stena är att alla bolag, offentligt eller privat ägda, ska spela efter samma regler. 

Allmännyttans roll i samhället i övrigt anser man vara en politisk fråga som man inte vill 

lägga sig i. 

 

Stena menar att man i Sverige har gått från en marknad där staten i stor utsträckning har 

subventionerat hyresfastigheter till en marknad som istället bygger på att de boende betalar 

för sitt boende, utan statens inblandning. Stena menar snarare att staten idag missgynnar 

                                                 
37 Stena Fastigheter ABs Företagspresentation 2011 
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hyresrätten gentemot andra bostadsformer. När man jämför boendet i villa/bostadsrätt med 

hyresrätt så ser boendekalkylen olika ut. 

 

Man påpekar att den privatperson som äger en bostadsrätt eller villa har rätt att göra avdrag i 

deklarationen för räntor på lånat kapital. Dessutom är detta den enda kapitalkostnad som 

bostadsägare har, medan den som bor i hyresrätt betalar hyra där fastighetsägarens 

avkastningskrav ingår i kapitalkostnaden. För detta finns det ingen avdragsrätt. En annan 

orättvisa man påpekar är att det i bostadsrättsföreningar inte finns några regler kring 

beskattning av egen arbetsinsats i föreningen. I hyresrätter endast finns begränsade 

möjligheter att sänka boendekostnader genom egen arbetsinsats utan att det får 

skattekonsekvenser. 

 

Stena svarar att hyresrätten trots allt har ett antal fördelar i förhållande till andra 

bostadsformer. Hyresrätten gör det lättare för rörliga kunder eftersom hyresgästen inte binder 

något kapital och eftersom man bara har tre månaders uppsägningstid. Hyresrätten innehåller 

dessutom mer service än andra boendeformer.  

4.2.3 Hyresgästens inflytande 

Stena framhåller att deras hyresgäster har inflytande över sin bostad på flera punkter. Vad 

gäller kvaliteten har man något begränsat inflytande på grund av bruksvärdet eftersom man 

inte anser sig alltid kunna ta betalt motsvarande för vad kvalitetshöjningen kostar. Man har 

stort inflytande på hyresnivån genom förhandlingsordningar som bidrar till att hålla hyran 

låg. Hyresgästerna har å andra sidan litet inflytande vad gäller flexibilitet i hyresnivåer. Stena 

menar att många fördelar finns i att hyresgästen har inflytande över sin bostadssituation. 

Framförallt om engagemanget är lokalt i den egna fastigheten.  

 

Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva 

boendemiljöer och arbetsplatser, bland annat genom sitt koncept ”Relationsförvaltning”. 

”Relationsförvaltning” är Stena Fastigheters projekt för att utveckla hållbara boendemiljöer 

och arbetsplatser där människor ska trivas och stanna länge. Stena Fastigeheter arbetar med 

ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma 
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boendemiljöer. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och ett nära samarbete med 

dem och andra lokala aktörer är grunden för hela arbetet.38  

4.2.4 Kvalitet och hyresnivåer 

Stena ser alltså positivt på ett stort engagemang från hyresgästerna och företagets målsättning 

är att hyresgästen ska ha stort inflytande över sin bostad. Man menar att det eventuellt är 

önskvärt att hyresrätten liknar bostadsrätten beträffande hyresgästens inflytande över 

utrustning och utförande i bostaden, men man påpekar att det finns en viss problematik kring 

hur detta ska kunna vägas in i bruksvärdet och hur man löser slutbetalning om hyresgästen 

vill flytta innan full betalning skett. Ett annat problem uppkommer om hyresgästens enskilda 

preferenser inte i tillräcklig omfattning överensstämmer med fastighetens egenskaper. 

 

Vidare kräver alla förändringar i fastigheten som är kopplade till hyreshöjningar samtycke 

från hyresgästerna i varierande omfattning.  

 

Det finns idag viss korrelation mellan Stenas hyressättning och upplevt värde hos hyresgästen 

men man påpekar att den bör förstärkas. Stena genomför årligen undersökningar bland sina 

hyresgäster, men dessa behandlar främst de boendes åsikter om service i fastigheten. Man 

säger sig ha begränsad kännedom om befintliga och potentiella kunders preferenser gällande 

bland annat ytterligare service, nivå på kvalitet samt maximal betalningsvilja men man tror 

att alla kunder som har råd med ett ökat värde är villiga att betala för det. Stena säger att man 

är i behov av att precisera sin produkt gentemot kunderna då man upplever att kundernas 

förväntan på produkten inte sällan är skild från den nivå på kvalitet och service som Stena 

anser ska ingå i produkten. Genom att eliminera skillnaden hos kunderna tror man att 

kundernas förtroende för företaget kommer att öka. 

 

“Uttryck som: ‘Vi betalar så mycket i hyra så det borde ingå’ kan vara 

ett uttryck för att vi inte är tydliga med vad som ingår.” 
Staffan Persson, fastighetschef Stena Fastigheter Malmö 

 

                                                 
38 Stena Fastigheter ABs Företagspresentation 2011 
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I Malmö har man, med hjälp av Malmömodellen, siktat mot att differentiera hyresrätterna 

genom att låta geografiskt läge spela större roll och detta tror man kan vara ett led i arbetet 

med att precisera sin produkt. 

4.2.5 Lönsamhet och kostnadsreducering 

Stena anser sig ha god lönsamhet i sin verksamhet men påpekar samtidigt att man skulle vilja 

satsa mer på underhåll av fastigheterna. För att långsiktigt säkerställa investeringar i 

hyresbostadsfastigheter kan inte kostnader för ökat underhåll tas från avkastningen till ägarna 

eftersom en tänkbar konsekvens skulle bli att färre väljer att investera i hyresfastigheter. För 

att uppnå ökad lönsamhet och därmed det utrymme för det ökade fastighetsunderhåll som 

man ser som önskvärt måste man antingen minska sina kostnader eller öka hyrorna. 

 

Stena berättar att de arbetar med kostnadsbesparingar på ett antal punkter. Bland annat vill 

man energieffektivisera och minska driftkostnaderna för fastigheterna. Man vill även minska 

skötselbehovet, optimera sina inköp och minska slitaget. Stena lyfter även fram att projektet 

Relationsförvaltning bidrar till en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

4.2.6 Stena om lagändringen och om bostadshyresmarknadens framtid 

Eftersom man redan tillämpar Malmömodellen och bruksvärdesystemet anser man inte att 

lagändringarna har haft någon inverkan på vare sig produkt eller prissättning. Man tror inte 

heller att själva lagändringen kommer ha någon revolutionerande effekt på hyresnivåerna. 

Detta eftersom man menar att hyresbostadsmarknaden fyller en grundläggande 

samhällsfunktion då folk måste ha råd med bostad. Stena hävdar att hyresnivåerna kommer 

att följa den allmänna tillväxten i samhället.  

 

En möjlighet att öka lönsamheten i framtiden kan enligt Stena vara att koppla den generella 

hyreshöjningen till någon form av index och sedan differentiera de individuella hyresnivåerna 

genom bruksvärderingar där fastighetens och ägarens för- och nackdelar beaktas. 

 

Man hävdar att kvalitetssäkrad förvaltning kan förbättra förutsättningarna för hyresrätten som 

attraktiv boendeform. Hyresnivåerna bör enligt Stena spegla fastighetsägarens ambitioner i 

sin förvaltning. En ambitiös förvaltare ska ha möjlighet att ta ut ett högre pris och vice versa 

vilket man anser är svårt idag. 
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Ett annat sätt att åstadkomma detta är att precisera vad som ingår i hyresrätten och göra 

valmöjligheterna mer flexibla. Till sist vill man möjligen ändra de tillgänglighetsregler som 

Boverket har för att kunna skapa alternativ som är och blir något billigare att produera. Alla 

lägenheter i ett bostadshus kanske inte behöver vara tillgänglighetsanpassade, utan kanske 

endast en viss kvot. Detta har dock enligt Stena endast en begränsad påverkan på 

utvecklingen i framtiden. 

 

Beträffande framtida byggen menar Stena att det finns en efterfrågan men påpekar att 

nyproducerade bostäder är dyrare relativt bostäder i det befintliga beståndet. Man frågar sig 

huruvida tillräcklig betalningsvilja finns hos framtida hyrsgäster för att kunna få lönsamhet 

vid kraftig nybyggnation. När en hyresgäst som bor i det befintliga beståndet flyttar till en 

nyproducerad lägenhet ger detta flyttningskedjor som frigör mindre och billiga lägenheter.  
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4.3 Malmö Kommunala Fastighetsbolag AB (MKB) 

Empirin om MKB är hämtad huvudsakligen från intervjuer med Haqvin Svensson, vice VD 

på MKB. På de ställen där intervjusvaren är kompletterade med information från 

årsredovisningar, andra företagspublikationer och bolagets hemsida är detta utmärkt med 

källhänvisningar. 

4.3.1 MKBs bakgrund 

MKB är ett kommunägt aktiebolag som ägs av Malmö Stad och bolagets styrelse, som utses 

av kommunfullmäktige och därmed speglar den partipolitiska sammansättningen. MKB har 

över en tredjedel av Malmös hyresrätter och uttrycker på sin hemsida att de vill vara ett 

föredöme för andra fastighetsägare. MKB har 22 338 hyresbostäder i sitt bestånd.39 

År/tkr Omsättning Årets resultat 

2006 1 319 000 129 000 

2007 1 372 000 90 000 

2008 1 497 000 40 000 

2009 1 579 000 195 000* 

2010 1 591 000 42 000 

(MKB ABs årsredovisningar 2006-2010) 
*Finanskrisen bidrog till kraftigt lägre räntor c:a 110 000 tkr 

4.3.2 Allmännyttan och hyresrätten idag 

Precis som Stena menar MKB att hyresrätten har ett antal fördelar i förhållande till andra 

bostadsformer. Hyresrätten binder inte något kapital, man har kort uppsägningstid och 

dessutom inkluderar hyresrätten mer service än andra boendeformer.  

 

MKBs vice VD hänvisar till företagets ägardirektiv på frågan om allmännyttans roll: 

“En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig grundförutsättning för stadens tillväxt och 

välfärd. MKB:s roll är att genom innovativ och förebildlig förvaltning, investeringsaktivitet, 

hyressättning m.m. stödja en sådan utveckling. Social och miljömässig hållbarhet ska 

vara viktiga element i verksamheten. Verksamheten ska baseras på långsiktighet och 

affärsmässighet.” 

                                                 
39 “Om MKB” - www.mkbfastigheter.se 
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4.3.3 Hyresgästens inflytande 

MKB:s hyresgäster har inflytande över sin bostad på ett antal punkter. De erbjuder 

individuell anpassning vad gäller bland annat underhåll och tillval i lägenheten. Vid större 

insatser krävs dock enligt lagen hyresgästens medgivande. Vid kollektiva förbättringar, 

exempelvis utökade tvättstugor eller förnyelse av utemiljö, brukar MKB samråda med 

hyresgästerna. Företaget genomför regelbundet undersökningar som för att kunna förbättra 

förvaltningen av fastigheten. Det pågår hos MKB ständigt en process att öka hyresgästens 

inflytande eftersom det både ligger i fastighetsägarens och hyresgästens intresse. MKB vill 

möta kundernas efterfrågan till ett pris som sammanfaller med lönsamhet för bolaget. På så 

sätt menar man att ett ökat inflytande också är lönsamt för hyresgästen. 

 

I MKBs årsredovisning 2010 utvecklar man om sitt arbete med affärsutveckling och pekar på 

att man vill öka fastighetsvärden genom att erbjuda mervärden för de boende. Man skriver att 

det ständigt pågår en produkt- och tjänsteutveckling som dels innebär att en utveckling av nya 

former av inredning och dels att man inför olika typer av boende såsom kollektivboende, 

seniorboende och boende för studenter. Man beskriver vilka nya projekt man testar och 

beskriver att man bygger bokaler i Rosengård, en form av hybrid mellan bostad och 

verksamhetslokaler som riktar sig till småföretagare. MKB arbetar även med ett projekt man 

kallar Greenhouse på Augustenborg. Det är ett bostadsområde med inriktining på miljö och 

hållbarhet samt livsstilfrågor och social gemenskap. 

 

“För MKB:s del vill vi snabba på utvecklingen av bruksvärderingen av bostäder, skapa ny 

efterfrågan genom att ta fram helt nya nischboenden, i vissa fall ta högre affärsrisker samt 

satsa kraftfullt på underhåll och modernisering av befintligt bestånd för att detta ska vara 

möjligt och attraktivt att efterfråga för breda grupper.” 
Sonny Modig, VD, MKBs årsredovisning 2010 

4.3.4 Kvalitet och hyresnivåer 

MKB har inget svar på hur stor andel av hyresgästerna de tror vill betala mer om det innebär 

ett större värde för kunden vad gäller till exempel standard och läge. De menar dock att det 

bland annat beror på vilken typ av lägenhet man har idag, vilken inkomst och hyra man har 

och vilka preferenser som finns. Man utför marknadsundersökningar, dels allmänna och dels i 

samband med nybyggnation. Man säger sig också i vissa fall prova utfallet i liten skala och 

agera utifrån reaktionerna.  
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MKB menar också att man eventuellt bör knyta avtalen till ett index och anpassa 

hyressättningen till den lokala efterfrågan. Vidare bör man knyta hyressättningen till olika 

former av kvalitetsparametrar då man anser att hög kvalitet är viktigt. 

 

“MKB tror inte på statliga investeringsubventioner för nya bostäder 

eller att bygga med låg kvalitet.” 

MKBs ledningsgrupp sept 201040 

4.3.5 Lönsamhet och kostnadsreducering 

För att öka lönsamheten anser MKB att det rör sig om ett samspel mellan hyra, kostnader och 

investerat kapital och detta i MKB:s fall över en lång tidsperiod. Enligt MKB:s ägardirektiv 

ska verksamheten baseras på långsiktighet och affärsmässighet vilket tillsammans med 

intervjusvaren tyder på att företaget inte har några problem med lönsamhet utan bedriver 

verksamheten i linje med ägardirektiven.  

4.3.6 MKB om lagändringen och bostadshyresmarknadens framtid 

Det finns enligt MKB ett antal sätt som man kan förbättra förutsättningarna för hyresrätten 

som attraktiv boendeform. De menar att man bör likställa hyresrätten ekonomiskt med 

bostads- och äganderättslägenheter genom att minska möjligheterna till ränteavdrag. Detta 

möjliggör långa avtal som minskar osäkerheten för både hyresgäst och fastighetsägare.  

 

MKB anser inte att deras möjlighet att kunna differentiera sin produkt eller prissättning 

påverkats efter lagändringen. De uttrycker även i sina svar att deras strategi kring nybyggen 

inte heller har påverkats. 

 

“MKB har arbetat affärsmässigt sedan mitten av 1980-talet” 
Haqvin Svensson, vice VD, MKB AB 

 

Man tror att det är för tidigt att uttala sig om vilka långsiktiga konsekvenser lagändringarna 

kommer ha på hyresnivåer. Propositionen tolkar man som att hyressättningen bättre ska 

anpassas till hyresgästernas värderingar. MKB menar att Hyresgästföreningens uppfattning är 

                                                 
40 Dags för systemsyn och akupunktur för bostadsmarknaden?, s3 , MKB 
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att den nya lagstiftningen inte innebär någon nyordning rörande hyressättningen. Vidare 

menar man att bostadsministern har uttryckt att man noga kommer att följa hur den nya lagen 

kommer att tolkas och hur rättspraxis utvecklas de närmsta åren.  

 

MKB tror att många kommuner de närmaste åren kommer att bevaka hur den affärsmässiga 

allmännyttan utvecklas och utvärdera hur stort kommunalt ägande som behövs för en väl 

fungerande bostadsmarknad. MKB menar att en förutsättning för att bolagen ska vara 

långsiktigt affärsmässiga är att de levererar värden som inte privata långsiktiga aktörer gör.  
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4.4 Hyresgästföreningen 

Empirin i följande avsnitt är hämtad från en telefonintervju med Peder Palmstierna, före detta 

presschef för Hyresgästföreningen. På de ställen där intervjusvaren är kompletterade med 

information från föreningens hemsida är detta utmärkt med källhänvisningar. 

 

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster som är partipolitiskt obunden 

och styrs av medlemmar. Föreningen verkar för att sina medlemmar ska ha ett bra boende till 

ett rimligt pris. Som medlem kan du få hjälp med att påverka ditt boende, till exempel i 

hyresförhandlingar med din hyresvärd. Hyresgästföreningen menar att allmännyttan är ett 

bostadspolitiskt verktyg och att det inte finns någon intressekonflikt mellan samhällsansvar 

och affärsmässighet.41 

 

Palmstierna hävdar att lagändringen ger utrymme för hyreshöjningar för privata hyresvärdar 

och att de privata hyresvärdarna nu kan motivera sina hyreshöjningar genom att referera till 

höjningar som tidigare gjorts av andra värdar. På så sätt uppstår en kedjeeffekt som han tror 

kommer resultera i hyreshöjningar som långsiktigt kommer närma sig marknadshyror. 

 

Palmstierna menar att begreppet affärsmässighet är ett ämne för diskussion. Han talar om att 

det pågår en kamp gällande hyresnivåerna och i exempelvis Stockholm vill de kommunala 

bostadsbolagen se hyreshöjningar, något som hyresgästföreningen motsätter sig. 

 

Palmstierna tror också att hyror i vissa områden kommer stiga. Det pågår idag ett omfattande 

arbete med att revidera hyrorna i Stockholmsområdet. Utifrån brett upplagda 

kundundersökningar försöker man fastställa hur gästerna värderar olika faktorer. Därefter går 

man igenom beståndet och sätter hyrorna utifrån detta. 

 

Palmstierna påpekar problematiken med att privata hyresvärdar har svårt att ta ut högre hyror 

på grund av hittills rådande regleringar. Han menar att det finns en underliggande efterfrågan 

i storstäderna som skapar ett tryck uppåt på hyrorna. Undantagen är dock de mest attraktiva 

lägena i storstäderna där höga hyror redan tas ut.  

                                                 
41 “Om oss” www.hyresgästföreningen.se 
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4.5 Företagsjämförelse i tabell 

 

 Stena MKB Hyresgästföreningen 

Hyresgästers inflytande Begränsat vad gäller 
kvalitet p.g.a. 
svårigheter att ta 
betalt. Stort vad gäller 
hyresförhandlingar. 

Erbjuder individuell 
anpassning. Ambition 
att ständigt öka 
inflytandet - ligger i 
bådas intresse.  

 

Samband mellan 
kvalitet och hyresnivå 

Tillämpas delvis genom 
t.ex. Malmömodellen. 
Sambandet bör 
förstärkas och 
preciseras. 

Tillämpas delvis genom 
t.ex. Malmömodellen. 
Sambandet bör 
förstärkas och 
preciseras. 

Hyrorna revideras idag 
på många ställen. 
Breda 
kundundersökningar 
ligger till grund för nya 
hyresnivåer. 

Framtida lönsamhet Vill satsa på underhåll 
av fastigheterna. Tror 
på antingen ökade 
hyror eller minskade 
kostnader. 

Samspel mellan hyra, 
kostnader och 
investerat kapital. 
Agerar enligt 
ägardirektiven. 

 

Kännedom om kunders 
preferenser 

Mycket begränsad. 
Viss kännedom om 
befintliga hyresgästers 
preferenser vad gäller 
service 

Begränsad. Utför 
marknadsundersöknin
gar, både allmnäna 
och vid nybyggen.  

 

Hyresbostadsmarknade
ns framtid 

Generella 
hyreshöjningar bör 
knytas till ett index 
och sedan differentiera 
genom 
bruksvärderingar och 
fastighetens 
egenskaper.  
- Kvalitetssäkrad 
förvaltning där 
hyresvärden 
ambitioner speglas i 
priset 

Anser sig inte kunna 
differentiera 
pris/produkt efter 
lagändringen. Kravet 
om affärsmässighet 
kommer inte påverka. 
Svårt att bedöma hur 
hyresnivåerna kommer 
se ut i framtiden. 
hyreshöjningar bör 
knytas till ett index 
och sedan 
differentieras 
individuellt. 

Tror på hyreshöjningar 
från privat håll. 
Problematik med att 
privata hyresvärdar 
begränsas av hittills 
rådande regleringar i 
sin hyressättning.  
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5 Analys 

5.1 Inledande diskussion 

Under arbetets gång har vi fört en diskussion om vad produkten är och när köpet av denna 

uppstår. I intervjusvaren har alla aktörer påpekat att man inte anser att bostadsmarknaden är 

som andra marknader och man menar att produkten man säljer är speciell. Stena uttrycker det 

som “alla ska ha någonstans att bo” och liknande tongångar finns både hos MKB och 

Hyresgästföreningen. Vi tycker därför det är viktigt att inleda vår analys med en definition av 

produkten och när köpet uppstår. 

5.1.1 Produkten och köpet 

Vi anser att produkten är en tjänst som uppfyller ett grundläggande behov men som i allt 

högre grad även tillfredsställer andra behov. Att det grundläggande behovet av en bostad 

tillgodoses garanterar i stor utsträckning samhället och därmed är det en generell 

förutsättning för alla aktörer på marknaden. De ytterligare behoven hos kunden i form av 

kvalitet och bekvämlighet kan tillfredsställas genom en differentierad och skräddarsydd 

produkt. Därför menar vi att fallföretagens produkt är något annat än att man bara säljer ett 

boende. 

 

Köpet av produkten menar vi uppstår vid varje hyresinbetalning eftersom det ställer krav på 

hyresvärden att leverera det värde kunden förväntar sig, annars kommer kunden att flytta 

någon annanstans. Vi vill samtidigt betona att vi är medvetna om att obalansen på 

bostadsmarknaden gör att kundmakten i detta hänseende är försvagad. 

5.1.2 Om kunders preferenser 

Enligt redovisade teorier är det av stor vikt att företag har goda kunskaper om kunders 

preferenser på den marknad de agerar för att kunna öka sin lönsamhet. Vi kan konstatera att 

varken Stena eller MKB arbetar systematiskt med att ta reda på potentiella kunders 

preferenser. MKB koncentrerar sig mer på marknadens förändringar, men fortfarande med få 

undersökningar av den framtida marknaden. Stena uppger att de har begränsad kunskap om 

vad potentiella kunder efterfrågar för specifika preferenser hos en framtida produkt. Enligt 

företagens intervjusvar är det tydligt att inget av företagen känner till sina kunders maximala 

betalningsvilja. 
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5.2 Analys av target costing 

Target costing ställer höga krav på användaren att till punkt och pricka följa de steg i 

produktionsprocessen som man ställer upp. Ett misstag som många företag gör när man 

fastställer sin produkt enligt target costing är att man missar kostnader som ligger längre fram 

i tiden. I Stenas fall kan deras önskan om mer medel till fastighetsunderhåll tolkas som en 

miss enligt teorin om target costing. En fast årlig nivå på fastighetsunderhåll borde räknas in 

som en del av target cost, nivån måste också räknas upp med åren efterhand som en fastighet 

blir äldre och är i behov av ett större underhåll. 

5.2.1 Olika tolkningar av produkten 

Beroende på hur man definierar våra fallföretags produkt så kan man tolka teorin om target 

costing ur olika perspektiv. Om man tolkar produkten som en lägenhet är starten på 

produktionsprocessen vid nybyggnation men en annan tolkning som vi tycker är mer relevant 

är att produkten är en tjänst som innehåller mer än bara boende. Vi menar att man kan tala 

om att tjänsten till stor del är livskvalitet och därför påbörjas produktionsprocessen varje 

gång ett hyreskontrakt undertecknas. Det grundläggande behovet är tak över huvudet och fyra 

väggar. Efter att ha tillgodosett detta behov handlar det om att skräddarsy boendelösningar 

för människor med olika preferenser.  

 

För fallföretagen är det relevant att styra sin verksamhet efter target costing eftersom priset, 

det vill säga hyresnivån, i stor utsträckning är svårt att påverka. Enligt Helms et al är 90-95 % 

av en produkts kostnader fastställda redan vid produktionsprocessen. Därför är det viktigt att 

ta hänsyn till vilka framtida kostnader som kan uppkomma när man utformar produkten, 

exempelvis hur och var byggnader konstrueras, vilken servicenivå som utlovas eller med 

vilka maskiner lägenheter utrustas. Target cost får under inga omständigheter överskridas. 

Framtida kostnader som exempelvis ökat underhåll räknas in för att på lång sikt kunna hålla 

den kvalitetsnivå som båda företagen lyfter fram som viktigt signum för sin produkt. Stenas 

och MKBs svar kan tolkas som att de i viss utsträckning redan arbetar enligt Helm bland 

annat genom att försöka optimera inköp och minska på skötselbehovet. 

 

Stena och MKB är överens om att man vill ha en produkt som är högkvalitativ, det är enligt 

dem viktigare med hög kvalitet snarare än lågt pris. Eftersom priset, hyresnivån, redan är 
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bestämt kommer inte en kvalitetshöjning ha motsvarande effekt på intäktssidan. Cooper och 

Slagmulder påpekar att det är viktigt att vara kreativ och se till att ökad servicenivå inte 

behöver betyda ökade kostnader. De enkäter och undersökningar som MKB och Stena 

genomför är viktiga verktyg för att få god kännedom om vilka förändringar som skulle 

innebära ett högre kundupplevt värde. När man identifierat möjligheterna gäller det att 

genomföra dem utan att kostnaderna ökar. Exempel på hur företagen arbetar med value 

engineering är i Stenas fall utökade öppettider i tvättstugorna, källsortering i sophusen eller i 

MKBs fall tycker vi att bokalerna på Rosengård. 

 

För att produkten ska vara konkurrenskraftig på längre sikt talar Green om att man måste ha 

en ödmjuk och lärande process, vilket både Stena och MKB ger uttryck för när de berättar att 

de följer utvecklingen på marknaden. MKB verkar ha större differentiering av sina produkter 

än Stena och har som målsättning att utveckla nya former av boenden. MKB är dock noga 

med att utvärdera hur dessa nya produkttyper tas emot av kunderna genom enkäter och 

marknadsundersökningar till dem som flyttar in. Utvärderingar och lärandeprocessen är 

speciellt viktigt för tjänsteproducerande företag och därför en faktor som leder till ökad 

konkurrenskraft. 

5.3 Värdebaserad prissättning 

Företagens prisnivå baseras till viss del på kundupplevt värde och följer därmed teorin om 

värdebaserad prissättning. Både Stena och MKB fastställer sina hyror enligt 

bruksvärdesprincipen och Malmömodellen som tar hänsyn till egenskaper som hyresgästerna 

värderar. Stena påpekar dock att sambandet mellan värde och hyra bör förstärkas ytterligare. 

Även MKB menar att hyressättningen tydligare bör baseras på olika kvalitetsparametrar. 

MKB och Stena säger sig ha begränsad kännedom om kundernas preferenser vilket talar emot 

att teorin tillämpas fullt ut. 

 

Anderson och Narus menar att heterogena produkter till stor del är en förutsättning för att 

värdebaserad prissättning kan tillämpas och det råder inga tvivel om att så är fallet för 

fallföretagen. Trots att både Stenas och MKBs produkter i stor utsträckning är differentierade 

verkar det emellertid inte som att företagen till fullo utnyttjar den potential som finns vid 

maximal prisdifferentiering. Detta begränsas genom regleringar i lag och vid 

hyresförhandlingar. Malmömodellen med 180 olika parametrar för värde är ett steg i 

riktningen mot mer differentierade hyror och därmed mot mer värdebaserad prissättning. 
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Stenas projekt Relationsförvaltning kan enligt Moosemayer artikel tolkas som ett sätt att 

ytterligare öka kundvärdet. Relationsförvaltning kanske inte direkt kan anses vara kundvärde, 

men antagligen kan projektet indirekt öka värdet för kunden. Genom sociala projekt, som 

delvis utvecklas i samband med hyresgäster, är det möjligt att Stena förstärker både 

sympatierna för företaget och ökar betalningsviljan hos sina kunder. Även MKB har i sin 

verksamhet ett socialt engagemang, vilket utgår i från ägardirektiven.  

 

Christopher och Gattorna visar på vikten av att känna till sitt kundsegment och att detta är 

extra viktigt för ett tjänsteproducerande företag. Vår uppfattning är att MKB i större 

utsträckning än Stena anpassar sin verksamhet utifrån olika kundsegment. MKB har i större 

utsträckning anpassat sina nybyggnationer till vad marknaden efterfrågar eller åtminstone vad 

man antar om framtiden.  

 

Rosvall och Rosvall pekar på vikten av att högkvalitativa heterogena produkter i större 

utsträckning har behov av medel till produktutveckling än en homogen lågprisprodukt har. 

Eftersom både Stena och MKB säger sig vilja erbjuda endast högkvalitativa produkter så 

borde man på en marknad i fri konkurrens ha behov av högre pris för att kunna utveckla sin 

produkt. Utformingen av prissättning på hyresbostadsmarknaden begränsar starkt 

fallföretagen från att tillämpa denna del av teorin fullt ut. Vi tror att det är en anledning till att 

företagen i ganska liten omfattning har differentierat sin produkt. 

 

Vi tror dock att detta är framtiden och tycker även att den utveckling vi kan se från mitten av 

1980-talet och framåt är att även hyresbostadsmarknaden går mot att bli mer differentierad 

och mer anpassad efter individers efterfrågan. Hinterhuber pekar på vikten av att vara 

medveten om att alla kunder är olika och deras efterfrågan är differentierad och för att kunna 

få ut maximal lönsamhet så ska man differentiera sina produkter och priser i så hög grad som 

möjligt. Troligen är det den obalans som finns på marknaden som gör att vi uppfattar det som 

att fallföretagen i liten utsträckning inte har behov av att differentiera i speciellt stor 

utsträckning eftersom de ändå får sina lägenheter uthyrda. Å andra sidan kan vi se att man 

genom Malmömodellen har insett de fördelar som finns med att öka differentiering av 

hyresrättslägenheter. 
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Stena beskriver dock att det finns ett problem med differentiering som kan uppstå genom att 

kunderna förväntar sig annat än vad produkten är. Det är en skillnad i förväntat och upplevt 

värde hos kunden och Anderson och Narus säger att detta kan leda till att förtroendet för 

företaget minskar. Även Rosvall och Rosvall beskriver vikten av att man motiverar sin 

differentiering och att den uppfattas som rimlig för kunderna, något som Stena uppenbarligen 

inte helt lyckas med. Det är först när Stenas kunder på förhand uppfattar vilket värde de kan 

förvänta sig som Stena på allvar kan värdebasera prissättning. 

5.4 En övergripande lönsamhetstanke 

I en allt snabbare värld kan target costing med sina 100 år på nacken anses vara förlegad och 

dessutom tillämpar i allt lägre grad på 2000-talets företag. Massproduktion har blivit 

individanpassade produkter och kollektiva erbjudanden har blivit skräddarsydda budskap till 

enskilda kunder. Shank och Fisher är två av vetenskapsfältets aktörer som menar att target 

costing är lika aktuellt idag och i framtiden. Att förstå grundbudskapet i teorin och tolka det 

på ett vidare sätt är ett viktigt lönsamhetsgrepp för en verksamhet. Shank och Fisher menar 

att target costing får en ny mening i vår samtid inte minst för företag som producerar 

komplexa och differentierade produkter. Denna koppling ser vi tydligt till våra fallföretag där 

grunden i produkten (lägenhetens väggar och tak) är samma men att produkten förändras hela 

tiden genom förändring i bl.a. service och utrustning. Eftersom en förändring av produkten 

kan leda till ett nytt pris som inte enkelt ändras så är prissättningen och target costing tätt 

sammanflätade. Därmed är det en ständig nyproduktionsprocess som pågår och därför är 

target costing och värdebaserad prissättning i allra högsta grad viktiga lönsamhetsstrategier 

för företag, även inom hyresbostadsbranschen. 
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6 Diskussion och slutsatser  
På grund av de senaste decenniernas höga efterfrågan i främst storstäderna är det rimligt att 

tro att företagen inte drastiskt har behövt förändra sina strategier för att nå lönsamhet. 

Historiskt sett har det inte spelat någon roll hur fallföretagens lönsamhetsstrategier har sett ut 

eftersom lägenheter har blivit uthyrda i alla fall.  

6.1 MKB och Stena har liktydiga mål men olika strategier 

Avregleringen av marknaden har pågått under en längre tid än vi först antog och de 

lagändringar som genomfördes 2011 visade sig bara vara en i raden av avregleringar. Vi 

anser emellertid fortfarande att lagändringarna är en tydlig signal om en förändrad syn på 

bostadsmarknaden och allmännyttan, även om man i Malmö sedan länge arbetat på det sätt 

som de nya lagarna föreskriver. Vi antog även att skillnaden mellan ett kommunalt och ett 

privat hyresbostadsbolag skulle vara markant, vilket vi funnit inte stämmer. Antagandet att 

privatägda Stena tydligare skulle ha ett fokus att vinstmaximera än MKB stämmer inte utan 

företagens mål ser ganska liktydiga ut. Ett tydligt affärstänk finns självklart hos Stena, men 

MKB har en tydlig roll som marknadsledare och har uttalat i sina ägardirektiv att vara 

normerande för andra företag på marknaden. Förvånande var att MKB sedan många år har 

bedrivit sin verksamhet efter affärsmässiga grunder och att lagändringarna därmed hade 

mindre inverkan på deras verksamhet än vi fört förutsett. 

 

En av våra slutsatser är att båda företagen är välfungerande och ledande på marknaden. De 

arbetar systematiskt med att sänka sina kostnader och att behålla lönsamhet i bolagen. Dock 

anser vi att MKB mer uttalat arbetar med att differentiera sin produkt och försöka skapa olika 

typer av bostäder för att på så sätt kunna attrahera en bred målgrupp. Även om vår slutsats är 

att MKB främst gör denna differentiering utifrån de direktiv de får från sin ägare så ser vi 

ändå att det finns tydliga tecken på att man vill kunna tillämpa en värdebaserad prissättning. 

Inte minst mot bakgrunden att MKB uttalat att företagets verksamhet ska beseras på 

långsiktighet och affärsmässighet, samt att man vill skynda på en utveckling när det gäller 

bruksvärdering av bostäder. 

 

Vi tror att den långsiktiga lönsamhetsstrategin även hos Stena är god men att den inte är 

uttalad på samma sätt som hos MKB och det kan finnas flera förklaringar till detta. En 
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förklaring kan vara att MKB är offentligt ägt och därmed har en skyldighet att redovisa hela 

sin verksamhet medan privatägda Stena inte har samma öppenhet vad det gäller strategier för 

framtiden. Vi tror dock att den huvudsakliga skillnaden mellan MKBs och Stenas uttalade 

strategier är att MKB har identifierat och tecknat ner sitt mål med sin verksamhetsstyrning. 

Vi tror att Stena har en så kallad organisatorisk resurs i sitt företag. Att de har välutbildad 

personal med stor erfarenhet av branschen som till stor del arbetar strategiskt riktigt baserat 

på erfarenhet och inte på akademiska teorier. Stenas verksamhet kommer troligtvis inte att 

förlora konkurrenskraft eller minska sin lönsamhet så länge man behåller erfaren och 

branschkunnig personal. Denna tes understödjs av de strategiska tankar som framkommer i 

intervjusvaren bland annat vad det gäller bristen på korrelation mellan hyra och upplevt värde 

samt hur detta kan skada kundernas förtroende för företaget. 

 

Sedan teorierna om lean introducerades har företag som tillämpat teorin fått stora 

konkurrensfördelar i förhållande till sina konkurrenter. Detsamma gäller de företag som 

klarar av att differentiera sina produkter efter olika priskänsliga kunder är de företag som är 

vinnare i det långa loppet. Dagens obalans på marknaden gör att aktörerna inte i full 

utsträckning behöver ta hänsyn till teorierna, men med mindre regleringar och en friare 

marknad kommer troligen konkurrensen att öka och en god lönsamhet kan inte längre tas för 

given. Det kan därför vara aktuellt för företagen att se över sina långsiktiga 

lönsamhetsstrategier och se till att vara anpassningsbara.  

6.2 Target costing och värdebaserad prissättning 

Alla författare som vi använt oss av betonar det grundläggande faktum att man måste ha god 

kännedom om marknaden och kundernas preferenser för att nå en god lönsamhet. Kunskapen 

får inte begränsas till att bara gälla nutid utan även inkludera framtiden, inte minst vad det 

gäller högkvalitativa produkter. Mot den bakgrunden och antagandet att konkurrensen på sikt 

kommer att hårdna är det av stor vikt för fallföretagen att lägga mer resurser på att undersöka 

och använda sig av sina nuvarande och potentiella kunders preferenser. 

 

Värdebaserad prissättning handlar om att genom tillgodogjord information och kunskap om 

kunder och marknaden kunna ta ut det pris som den enskilde köparen är beredd att betala vid 

varje enskilt tillfälle. Target costing, som value engineering är en del av, är en prisbaserad 

kostnadsteori där priset förutsätts vara givet. Enkelt uttryckt får man target cost genom att 

subtrahera det givna priset med ägarnas avkastningskrav. På en marknad som 
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hyresbostadsmarknaden där prisnivån, i jämförelse med andra marknader, är hyfsat stabil och 

regleras via branschomfattande kontrakt är det därför viktigt för ett företags 

lönsamhetsutveckling att priset hamnar på rätt nivå. Eftersom ägarnas krav på avkastning är 

grundläggande och inte kan minskas mer än till en viss nivå så kan en felaktigt satt prisnivå 

leda till att en rimlig target cost inte går att finna. Alltså kommer läget uppstå att en 

affär/produkt som skulle varit lönsam med rätt lönsamhetsstrategi istället förkastas eftersom 

kalkylen inte går ihop. 

 

På en tjänstemarknad där produkten blir mer och mer skräddarsydd och där priserna blir 

differentierade i större utsträckning är det avgörande att varje enskild prissättning hamnar på 

rätt nivå. Prisdiskussionen i vår uppsats förs mellan hyresbostadsbolagen och 

hyresgästföreningen genom att avtal förhandlas fram och priserna är därefter fastslagna. I 

detta läge gäller det för bolagen att kunna motivera för hyresgästföreningen så att det blir rätt 

prisnivå. När prisnivån väl är satt så har företagens verksamhetsorganisationer endast att 

leverera tjänsten så effektivt som möjligt med så högt kundupplevt värde som möjligt. Vi ser 

därmed target costing inklusive value engineering som en företagsintern strategi men anser 

att den måste kombineras med en extern strategi för att kunna uppnå en bra prissättning. På 

en tjänstemarknad med differentierade produkter tror vi att värdebaserad prissättning är 

lämplig.  

 
Bilden illustrerar att teorierna om target costing och värdebaserad prissättning på många sätt är lika och 
består av samma komponenter, men attackerar lönsamhet från olika håll. Bäst blir det med båda två i 
kombination. 
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På en tjänstemarknad med komplexa och differentierade produkter räcker det inte med 

antingen eller utan då krävs båda. Vid en kombination av target costing och värdebaserad 

prissättning arbetar man internt med kostnadeffektiviseringar och värdeökningar efter hand 

som produkten förändras samt externt för att öka det kundupplevda värdet. På detta sätt kan 

man erhålla differentierade priser, samtidigt som man vid detta pris arbetar med en 

effektivisering internt.  

6.3 Slutsats 

Både Stena och MKB har de senaste åren gjort väldigt bra resultat och utan att mer noggrant 

studera företagens räkenskaper kan vi konstatera att avkastning till ägarna bör vara god. Stena 

och MKB har båda en god verksamhetsstyrning för lönsamhet men genom vår empiriska 

undersökning visar den sig inte i alla fall vara tydligt uttalad. Man kan således ifrågasätta 

relevansen i vår diskussion kring att företagen skulle förändra sina strategier. Redovisade 

teoretiker hänvisar dock i sina skrifter till fallföretag och branscher som varit väldigt 

lönsamma men som tappat konkurrenskraft och blivit mindre lönsamma när nya 

lönsamhetsteorier implementerats hos konkurrenter.  

 

Initialt trodde vi att en skillnad i syn på lönsamhet och verksamhetsstyrning skulle finnas, där 

det privata respektive kommunala ägandet skulle avspeglas. Vi har dock inte kunnat se att 

detta spelar någon roll i hur företagen drivs, vilket tydligare stärker vår tes om att 

avregleringen av marknaden har pågått en längre tid. 

 

Vi inser att hyresbostadsmarknaden är en marknad som förändras relativt långsamt, samtidigt 

som ingenting tyder på att inflyttningen till våra större städer skulle minska. Vi är också 

medvetna om fallföretagens dominans på marknaden, vilket innebär att Stenas och MKBs 

beslut har stort inflytande på hela hyresbostadsmarknadens utveckling i Malmö. Problem med 

lönsamhet kommer med största sannolikhet inte finnas nästa år eller ens om fem år, men vi 

tror att i takt med ett hårdnat konkurrensläge måste företagen ha en mer aggressiv strategi för 

hur produkten och priset kan differentieras mer och hur lönsamheten kan maximeras. Och 

eventuellt kommer detta inte leda till att man kan möta en förändrad marknad, utan att man 

tack vare sin marknadsdominans kan vara med och styra marknaden i en för företagen 

önskvärd riktning. Vi tror att det finns ett utrymme för företagen att ännu tydligare 

differentiera sina produkter mot olika kundsegment och därigenom kunna differentiera priset 

mer än idag. 
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6.3.1 Idé till framtida lönsamhetsstrategier 

I syftet anger vi att uppsatsen inte bara ska undersöka hur strategier påverkar i nutid utan 

även diskutera vad dessa kan få för följder i framtiden. En kombination av teorierna target 

costing och värdebaserad prissättning skulle kunna vara gynnsamt för fallföretagen. Från 

target costing tillämpas tydliga och konkreta kostnadsramar vilket ger utrymme för kreativt 

värdeskapande. Med värdebaserad prissättning läggs vikt vid differentiering av produkter och 

prissättning i syfte att uppnå ett högre kundupplevt värde. Vårt förslag är en dynamisk 

strategi som består av element från både produktions- och försäljningssidan. Att lyckas med 

ett samspel mellan företagets interna och externa verksamhet gör det möjligt att maximera sin 

profit och bli mer konkurrenskraftig på en allt mer avreglerad hyresbostadsmarknad. 
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7 Till sist 
För den som köpte en fastighet för 20 år sedan kan värdet mycket väl ha dubblats tio gånger. 

Fastighetsbranschen har, med undantag för specifika fall, haft en mycket gynnsam 

utveckling. Idag finns det i Sveriges storstäder för lite bostäder och detta bostadsunderskott 

har bidragit till högre priser på bostadsrätter. Det talas om en ny bostadsbubbla och 

analytikerna varnar för att priserna på bostadsrätter kommer att sjunka i takt med att räntorna 

stiger. Vi anser att hyresrätten får för lite uppmärksamhet i detta ämne. I en tid då människor 

i större utsträckning rör på sig mellan olika städer, länder och världsdelar finns flera fördelar 

med hyresrätten. Denna boendeform binder inte kapital, har goda servicemöjligheter och är 

flexibel. Hyresrätten kan vara ett mer konkurrenskraftigt alternativ till bostadsrätten - hur kan 

man marknadsföra hyresrätten som en attraktiv boendeform?  

 

En genomgående tanke som vi har haft med oss under uppsatsens gång och som vi i viss mån 

berört men inte utrett tillräckligt är företagens vilja att förändra den obalans som finns på 

marknaden. Vi kan konstatera att båda företagen är lönsamma och har gjort stora vinster de 

senaste fem åren. MKBs ägardirektiv är visserligen tydliga med att peka på företagets sociala 

ansvar för bostadsförsörjningen men en rimlig frågeställning för framtiden är ändå hur 

angelägna företagen är att få marknaden i balans. En intressant fråga för vidare utredning är i 

vilken omfattning företagens lönsamhet skulle påverkas i ett läge med ökad konkurrens? 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Intervju med Staffan Persson 
 

Hyresrätten som boendeform 

Vilka fördelar har hyresrätten i förhållande till andra bostadsformer? 

· Hyresrätten binder inte något kapital för hyresgästen. 

· Man har bara 3 månaders uppsägningstid. 

· Boendeformen innehåller mer service än andra boendeformer. 

  

Hur ska man skapa, förändra och förbättra förutsättningarna för hyresrätten som en attraktiv 

boendeform? 

· Rätta till skattelagstiftningen som missgynnar hyresrätten i förhållande till andra 

bostadsformer. 

· Kvalitetssäkra förvaltningen. 

· Precisera vad som ingår i hyresrätten och göra valmöjligheterna mer flexibla. 

· Möjligen ändra tillgänglighetsregler för att kunna skapa alternativ som är och blir något 

billigare att producera. Detta enbart som begränsat alternativ. 

 

Hyresgästföreningen i Sverige vill bygga 15 000 nya hyresrätter per år och anser att 248 000 

personer skulle vilja ha bostad som inte har det. Är detta en rimlig bedömning? 

· Det kan möjligen vara behovet men man måste komma ihåg att nyproducerade bostäder är 

relativt dyrare än bostäderna i det befintliga beståndet. Finns betalningsviljan? Det finns 

undersökningar där det är ur det befintliga beståndet som hyresgästen till den nyproducerade 

lägenheten kommer. Detta ger flyttningskedjor som ger lägenheter som är mindre i yta och 

mindre dyra i hyra. Frågan är vilka lägenheter som efterfrågas. 
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Hyresgästens påverkan 

På vilket sätt har en hyresgäst inflytande över kvaliteten på bostaden, hyresnivån och 

utformning av gemensamhetsutrymmen idag? 

· Kvaliteten: Något begränsat inflytande p.g.a bruksvärdet. Man kan inte alltid ta betalt för 

vad det kostar. 

· Hyresnivån: Stort inflytande genom förhandlingsordningar vad gäller att hålla hyran låg. 

Litet inflytande vad gäller flexibilitet i hyresnivåer. 

· Vad gäller alla förändringar i fastigheten som är kopplade till hyreshöjningar så krävs 

samtycke från hyresgästerna i varierande omfattning. 

  

Om man ökar hyresgästens inflytande över sin bostadssituation, vilken effekt får det för ert 

företag? 

· Mycket positivt, framförallt om engagemanget är lokalt i den ”egna” fastigheten. 

  

Bör man förändra i vilken utsträckning en hyresgäst har inflytande över sin bostad? Varför? 

· Vi äger fastigheten, men det är hyresgästernas hem. Därför ska givetvis hyresgästen ha ett 

stort inflytande över sin bostad. 

· Vi kanske skall ha en hyresrätt som i vissa fall närmar sig bostadsrätten där utrustning och 

utförande kan styras av hyresgästen. Frågan är hur detta skall kunna inlemmas i bruksvärdet 

och hur löser man det om man vill flytta ut innan slutbetalning skett!? 

· Problem uppkommer när hyresgästens enskilda preferenser inte överensstämmer med 

fastighetens väl. 

· Vi måste precisera vad som ingår i varan och det behövs en bättre korrelation mellan 

standard och hyra. 

  

Branschens nya spelregler 

Allmännyttan har genom tiderna haft olika definitioner och historiskt sett främst använts som 

ett socialpolitiskt verktyg för att tillgodose antalet bostäder och kvaliteten på bostäder. Vilken 

roll anser ni att allmännyttan spelar och bör spela? Vilken roll anser ni att allmännyttan spelar 

och bör spela på dagens och framtidens hyresbostadsmarknad? 

· Allmännyttan ska spela efter samma regler som den privata marknaden. Detta gäller åt 

båda hållen. 

·  Allmännytta är stora aktörer idag och kommer givetvis att oberoende av lagstiftning 

dominera många lokala marknader. 
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· En politisk fråga. 

  

Hur stor andel av era kunder tror ni är beredda att betala mer om det innebär ett större värde 

för kunden (ex. standard eller läge)? 

· Vet ej 

· Detta gör man redan idag 

· Alla som har råd med det. 

 

Har er möjlighet att differentiera er produkt och prissättning påverkats i och med tidigare 

nämnda lagändringar? 

· Lagändringen har ännu inte haft någon inverkan på vare sig produkt eller prissättning. 

· Fortfarande gäller Malmö-modellen och bruksvärdesystemet 

 

Har ni ändrat er strategi kring nybyggen efter lagändringarna? På vilket sätt? 

· Nej 

 

Vad ser ni som enklast väg att gå för att öka lönsamheten i er verksamhet, att öka hyrorna 

eller att minska kostnaderna? Varför? 

· Det är inget större fel på vår lönsamhet. 

· Fastigheterna hade dock mått bra av ett större utrymme för underhåll. Ska hyresrätten 

överleva kan detta inte tas från lönsamheten (Då kommer färre att investera). Kvar finns 

minskade kostnader eller ökade hyror. 

· Hyresnivåerna bör även spegla fastighetsägarens ambitioner i sin förvaltning. Är du duktig 

ska du få mer betalt är du dålig ska du få mindre. Så är det inte idag. 

· En tanke kan vara att koppla den generella hyreshöjningen till någon form av index och 

sedan differentiera nivåerna genom bruksvärderingar där fastighetens och ägarens för och 

nackdelar beaktas. Vi har i Sverige gått från en subventionerad standard till en, av de 

boende, betald standard.  
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Nedan följer kompletteringar från Stena. Understruken text kommer från Stenas. 

 

Rätta till skattelagstiftningen som missgynnar hyresrätten i förhållande till andra 

bostadsformer. 

 

Hur missgynnas hyresrätten? På vilket sätt bör man rätta till skattelagstiftningen? 

Om man jämför boendet i villa/bostadsrätt med hyresrätten så ser boendekalkylen olika ut. 

Villa/bostadrättsägaren har avdragsrätt för sitt lånade kapital (och dessutom räknar dom 

endast detta som sin kapitalkostnad). 

I Hyran för hyresrätten ingår fastighetsägarens avkastningskrav dvs kapitalkostnaden. För 

denna finns ingen avdragsrätt. (dessutom räknas avkastningskravet på marknadsvärdet av 

bostaden) 

I bostadsrättsföreningen finns inga regler för beskattning av egen arbetsinsats. I hyresrätten 

finns endast begränsade möjligheter att sänka boendekostnader genom egen arbetsinsats (typ 

självförvaltning) utan att det får skattekonsekvenser. 

 

Hur undersöker ni befintliga och potentiella hyresgästers preferenser? Exempelvis läge, 

standard etc. Vad drar ni för slutsatser efter dessa undersökningar? 

Har inget bra svar. 

Vi gör årligen kundundersökningar men dessa behandlar främst de boendes åsikter om vår 

service. I Malmömodellen har man försökt ta fram en allmän uppfattning om vad läge och 

standard är värt. Det är dyrt att bygga vilket resulterar i hög hyra. Höga hyror kräver bra 

läge. Standardönskan överensstämmer inte alltid med prisförväntan 

  

Vi måste precisera vad som ingår i varan och det behövs en bättre korrelation mellan standard 

och hyra. 

Hur vill ni precisera vad som ingår i er vara? Hur tror ni man kan öka korrelationen mellan 

standard och hyra utöver ex. Malmömodellen och bruksvärdesystemet? 

Utryck som: ”Vi betalar så mycket i hyra så det borde ingå” kan vara ett utryck för att vi inte 

är tydliga med vad som ingår. 

Vad är standard? 

Både Malmömodellen och Bruksvärdet är ett försök att beskriva vad standard är men det är 

inte säkert att detta överensstämmer med den enskilda hyresgästens preferenser. 
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Om vi tydligare preciserar vad som ingår i hyra, och dessutom levererar detta utan prut så 

tror jag att vårt förtroende ökar. 

Typ: 

Vi levererar c:a 21 grader i lägenheten, aldrig under 20. 

Vi målar om vart 12 år 

Osv. 

  

Ni nämner att det skulle vara önskvärt att ha mer medel att kunna återinvestera i underhåll av 

era fastigheter. 

 

På vilket sätt arbetar ni med att minska kostnaderna i er verksamhet för att kunna öka 

lönsamheten? 

Genom att minska driftskostnaderna 

Energieffektivisera 

Minska skötselbehovet 

Få mer för pengarna (bättre inköp) 

Minska slitaget 

Relationsförvaltning 

 

Vilken långsiktig konsekvens tror ni lagändringarna har på hyresnivåer? 

Jag tror inte själva lagändringen är så revolutionerande. Folk måste ha råd att bo. 

Hyresnivåerna kommer att följa den allmänna tillväxten i samhället. 

 

Är det något annan konsekvens av lagändringarna som ni vill tillägga som ni tror kan ha 

inverkan på framtidens hyresbostadsmarknad? 

Inte just nu! 
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Bilaga 2 - Intervju med Haqvin Svensson 
Hyresrätten som boendeform 

Vilka fördelar har hyresrätten i förhållande till andra bostadsformer? 

Fullservice, ingen kapitalbindning, kort uppsägningstid 

 

Hur ska man skapa, förändra och förbättra förutsättningarna för hyresrätten som en attraktiv 

boendeform? 

Likställ hyresrätten ekonomiskt med bostads- och äganderätterna (minska ränteavdragen), 

gör det möjligt med långa avtal som minskar osäkerheten för både hyresgäst och 

fastighetsägare/investerare – eventuellt knutna till index, anpassa hyressättningen till den 

lokala efterfrågan, förbättra incitamenten i hyressättningen till olika kvalitetsparametrar 

mm. 

 

Hyresgästföreningen i Sverige vill bygga 15 000 nya hyresrätter per år och anser att 248 000 

personer skulle vilja ha bostad som inte har det. Är detta en rimlig bedömning? 

Det beror på om marknadsförutsättningar finns, t ex byggpriser och efterfrågan. 
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Hyresgästens påverkan 

På vilket sätt har en hyresgäst inflytande över kvaliteten på bostaden, hyresnivån och 

utformning av gemensamhetsutrymmen idag? 

MKB erbjuder individuella egenskaper avseende underhåll och tillval i lägenheten. Vid 

större insatser, t ex standardökning av badrum i samband med stambyten krävs enligt lagen 

hyresgästens medgivande. Vid kollektiva förbättringar (utökade tvättstugor, förnyelse av 

utemiljö etc) brukar MKB samråda med hyresgästerna. MKB genomför regelbundet 

kundenkäter som används som underlag för förbättring av förvaltningen. 

 

Om man ökar hyresgästens inflytande över sin bostadssituation, vilken effekt får det för ert 

företag? 

Rätt utfört, borde det leda till vinna-vinna för både företag och kund. 

 

Bör man förändra i vilken utsträckning en hyresgäst har inflytande över sin bostad? Varför? 

Det är en ständigt pågående process. 

  

Branschens nya spelregler 

Allmännyttan har genom tiderna haft olika definitioner och historiskt sett främst använts som 

ett socialpolitiskt verktyg för att tillgodose antalet bostäder och kvaliteten på bostäder. Vilken 

roll anser ni att allmännyttan spelar och bör spela? Vilken roll anser ni att allmännyttan spelar 

och bör spela på dagens och framtidens hyresbostadsmarknad? 

 

Se utdrag av MKB:s ägardirektiv: 

”Ägaridé 

En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig grundförutsättning för stadens tillväxt och 

välfärd. MKB:s roll är att genom innovativ och förebildlig förvaltning, investeringsaktivitet, 

hyressättning m.m. stödja en sådan utveckling. Social och miljömässig hållbarhet ska vara 

viktiga element i verksamheten. Verksamheten ska baseras på långsiktighet och 

affärsmässighet.” 

  

Hur stor andel av era kunder tror ni är beredda att betala mer om det innebär ett större värde 

för kunden (ex. standard eller läge)? 

Svårt att svara generellt: Det beror bland annat på vilken typ av lägenhet man har idag, 

vilken inkomst man har, vilka preferenser som finns och hur mycket man betalar i hyra. 
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Har er möjlighet att differentiera er produkt och prissättning påverkats i och med tidigare 

nämnda lagändringar? 

Nej 

 

Har ni ändrat er strategi kring nybyggen efter lagändringarna? På vilket sätt? 

Nej 

 

Hur har kravet på affärsmässighet påverkat er verksamhet? 

MKB har arbetat affärsmässigt sedan mitten av 80-talet. 

 

Vad ser ni som enklast väg att gå för att öka lönsamheten i er verksamhet, att öka hyrorna 

eller att minska kostnaderna? Varför?  

Det handlar alltid om ett samspel mellan hyra, kostnader och investerat kapital – i MKB:s  

fall sett över en lång tidsperiod. Alla parametrarna skall passa ihop.  
 

Nedan följer kompletteringar från MKB. Understruken text kommer från MKB. 

 

MKB har arbetat affärsmässigt sedan mitten av 80-talet. 

Skiljer sig det arbetssätt som ni sedan mitten av 1980-talet betecknat som "affärsmässighet" 

på något sätt från lagstiftarens syfte med lagändringen 2011-01-01? 

Nej 

  

Det är en ständigt pågående process. 

Vi tolkar ert svar som att ni hela tiden strävar efter att ge hyresgästerna större inflytande över 

sin bostad. Varför gör ni detta? Är det för er eller hyresgästernas skull? Har ni några 

strategiska skäl till att hyresgästerna får mer inflytande över sin bostad? 

Ja, det ligger i både fastighetsägarens och hyresgästens intresse. MKB vill leverera det 

kunderna vill ha och vill betala för och som sammanfaller med lönsamhet för bolaget. På så 

sätt blir det även lönsamt för hyresgästerna. 
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Svårt att svara generellt: Det beror bland annat på vilken typ av lägenhet man har idag, vilken 

inkomst man har, vilka preferenser som finns och hur mycket man betalar i hyra. 

 

Hur undersöker ni befintliga och potentiella hyresgästers preferenser? Exempelvis läge, 

standard etc. Vad drar ni för slutsatser efter dessa undersökningar? 

Vi gör marknadsundersökningar, dels allmänna, dels i samband med nyproduktion. I vissa 

fall får man prova i liten skala och se hur reaktionerna blir. 

 

Vilken långsiktig konsekvens tror ni lagändringarna har på hyresnivåer inom MKB samt 

generellt för marknaden? 

Det är det för tidigt att uttala sig om. Många kommentarer i propositionen vill vi tolka som 

att hyressättningen bättre skall anpassas till hyresgästernas värderingar. Hyresgästerna 

Riksförbund signalerar att den nya lagstiftningen inte, enligt deras mening, innebär någon 

nyordning rörande hyressättningen. Bostadsministern har uttalat, att man noga kommer följa 

hur den nya lagen kommer att tolkas och rättspraxis utvecklas de närmsta åren. 

 

Är det någon annan konsekvens av lagändringarna som ni vill tillägga som ni tror kan ha 

inverkan på framtidens hyresbostadsmarknad? 

Det finns anledning att tro att många kommuner de kommande åren kommer att följa hur en 

affärsmässig allmännytta utvecklas, och hur stort kommunalt ägande som behövs för att 

bostadsmarknaden skall fungera på ett bra sätt. En fungerande bostadsmarknad är viktig för 

tillväxten som i sin tur är viktig för välfärden. Om bolagen skall vara affärsmässiga i ett 

långsiktigt perspektiv och lämna marknadsmässig avkastning, måste bolagen leverera värden 

som inte privata långsiktiga aktörer gör. Kommunerna som ägare kommer också av andra 

skäl behöva att fundera över hur man optimalt allokerar sitt kapital. Vi tror att Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, kommer att fördjupa sig i dessa frågeställningar. 
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Bilaga 3 - Underlag för diagram under avsnitt 1.4 
 

1904 - Riksdagen beslutar om statliga egnahemlån för landsbygden, i syfte att förhindra 

emigration till Amerika. 

~1925 - HSB och Hyresgästföreningen bildas 

1933 - Riksdagen beslutar att permanent subventionera byggande av hyresrätter. 

1935 - Statliga lån införs för att upprätta s.k. barnrikehus, hyresrätter för fattiga. 

1942 - Hyreskontroll införs som ett krav för statliga lån. 

1945 - Bostadssociala utredningen presenteras och innehåller en plan för bostadsbyggandet 

på lång sikt. Fram till 1970-talet fastställde staten nivån på byggande och fördelade kvoter till 

kommunerna.  

~1945 - Staten slår fast att det övergripande målet för bostadspolitiken är “Goda bostäder till 

alla” 

1964 - Bostadsbyggnadsutredningen presenterar att det behövs 1 miljon nya bostäder 

1965 - Miljonprogrammet påbörjas och regeringen garanterar att kapital och arbetskraft ska 

vigas åt bostadsbyggande 

1968 - Bruksvärdesystemet införs 

1974 - Miljonprogrammet är klart och kommunala och allmännyttiga bolag dominerar 

hyresbostadsmarknaden 

1975-80 - Miljonprogrammet och arbetskraftsemigration leder till bostadsöverskott 

1980-talet - Målet om “Goda bostäder till alla” anses vara uppfyllt och statens finanser blev 

sämre på grund av det allmänna ekonomiska klimatet 

1981 - SABO introducerar en ny förvaltningsfilosofi som syftar till att effektivisera de 

allmännyttiga bolagen 

1991 - Regeringen reducerar och avvecklar statliga lån och räntebidrag 

1995 - Sverige går med i EU 

2007 - Statliga ränte- och investeringsbidrag för hyresrätter försvinner 

2011 - Kommunala bolag ska bedrivas affärsmässigt och principerna för hyressättning 

förändras 

 


