
Välkommen till tvättstugan, en 
både privat och publik plats med 
en politisk och revolutionerande 
historia och en samtid fylld av 
disciplinerande lappar.

TVÄTTSTUGAN -ett allmänt klassrum.
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VÄLKOMMEN!

”Det här eventet, eventen är en del av mitt arbete på Arkitekthögskolan där jag studerar mitt femte och sista år på master programmet Laboratory of Immediate architectural intervention. Det programmet handlar om arbete 
med relationerna mellan arkitektur och stad, stadsrum, kommunikation, människor, kommun, det byggda, det som ska byggas, politik och det sociala och om hur alla dessa och fler parametrar därtill är viktiga för hur man 
bygger kunskap och engagemang för utveckling och hur man på så sätt bäddar för demokratisk och inkluderande samhälle. Jag började mina undersökningar vid den arga lappen då jag tyckte att det är ett intressant 
sätt för människor, speciellt oss svenskar att snabbt kommunicera åsikter och känslor, då det visat sig vara ett väldigt svenskt fenomen. Den tog mig vidare hit till tvättstugan, som jag sedan utforskat från alla olika vinklar. 
För några veckor sedan så hölls det ett första event här i tvättstugan som fokuserade på tvättstugan, dess historia och hur vi alla, oberoende av klass, etnicitet, tro eller ålder har en relation och ofta en del historier om 
den. Vi pratade om hur den Svenska tvättstugan är unik i världen och att Sverige är det enda landet som har det inskrivet i lagen att hyresgästen har rätt till tillgång till tvättstuga. Idag så kommer tvättstugan, det allmänna 
klassrummet att handla om allmännyttan, som den här tvättstugan befinner sig i.”



ALLMÄNNYTTAN

”Allmännyttan vad är det då? Med hjälp av boken ’Nyttan med Allmännyttan’ från 2015, som är ett samarbete mellan tio forskare vid Malmö Högskola som tittat på historien, utvecklingen och effekter av nyligen gjorda 
förändringar i både lagen och den allmännyttiga strukturen inom kommunerna. När boken skrevs så ställde sig forskarna frågan efter att i flera år ha undersökt den svenska modellen med allmännyttiga företag och även 
granskat dess arbetslinjer, står allmännyttan i ett vägskäl? För att svara på detta så tittade de bakåt, vad är den och var kommer den ifrån denna allmännytta.”



Allmännytta

Kategoribostäder 1945
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Bostadssociala utredningen 1933-1945
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Till allmän nytta, den ursprungliga definitionen var inte mer komplicerad än så, dem ska vända sig till alla, i de flesta hyressektorer i världen så finns det så kallat social housing, sociala bostäder, för inkomstsvaga hushåll 
och grupper. Man kan även kalla dem kategoribostäder, eller selektivt boende och innan allmännyttan etablerades så fanns det sådana bostäder i Sverige. Dessa kallades Barnrikeshus, och var en selektiv typ av 
bostäder för fattiga. Barnrikehusen fanns fram till 1945, fram till slutet av perioden för den bostadssociala utredningen som pågick mellan 1933-1945 som satte tonen för hur bostäder och bostadspolitiken ser ut idag. Man 
bestämde sig i och med denna att utveckla den svenska bostadsmodellen och istället för att bara vända sig mot några få grupper skulle vända sig mot alla, och undersöka och bygga bostäder för alla grupper i samhället. 
Allmännyttan, etablerades, och var en av grundstenarna som byggde folkhemmet som vi pratade mycket om förra gången.
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Allmännytta



21 26 500

Storleken på de Allmänyttiga bostadsföretagen varierar mycket, den största har 26 500 lägenheter och den minsta endast 21.



4,8 2,8 1,4

I Sverige så bor det 4,8 miljoner människor i småhus, 2,8 i lägenhet, och 1,4 i bostadsrätt.



48%
Allmännytta

Av alla hyreslägenheter så är 48% allmännyttiga.



1,4

1,4 miljoner svenskar bor i Allmänyttan.
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är ett
Det finns 300 Allmänyttiga bostadsföretag i Sverige.

Bostaden ‘där du känner dig hemma’ är Umeås allmännyttiga bostadsföretag, och även förvaltarna av den här byggnaden, som ni som bor här nog redan vet. De grundades 1952 äger och förvaltar ungefär 15 000 
lägenheter, vilket motsvarar runt 45 procent av hyresrätterna i kommunen. Bostaden är även störst i Umeå på studentbostäder och hyr även ut lokaler för kommersiellt bruk.



2011, ny lag med krav om affärsmässighet och avkastning. 

”2011, ny lag som ställde krav på en ny affärsmässighet som spetsar till den utveckling som skett sedan 1990 talet i Sverige där Bildt regeringen gjorde en ett antal reformer och förändringar av svensk bostadspolitik i en 
mer marknadsliberal inriktning. Detta gjorde att de subventioner som allmännyttan tidigare erhållit av staten, som innebar fördelaktiga lån till exempel försvann eller minskades rejält.  Sedan så har det skett en utveckling 
där privata fastighetsägare har stämt allmännyttan hos EU domstolen för att man anser att allmännyttan inte idkat denna ’affärsmässighet’ så som de velat göra, t.ex. att de inte lagt hyrorna lika högt som de privata företa-
gen. Så, 2011, allmännyttan ska drivas efter affärsmässiga principer och man ska åläggas med marknadsmässiga avkastningskrav, det vill säga att man ska gå med vinst. Som vilket fastighetsföretag som helst.”



2012, 79 allmännyttor sålde tillsammans 10 324 lägenheter
vilket är ungefär en dubblering jämfört med året innan.

Allmännyttiga lägenheter -10 324

Privat ägo

2011, ny lagstiftning om affärsmässighet.



NY LAG SEDAN 01-01-11
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner 
gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt,
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kommuner gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än 
hälften av samtliga röster i bolaget och också förfogar över så många röster.

Det inflytande som utövas av ett bolag över vilket en kommun eller flera kommuner har ett bestämmande inflytande ska anses 
utövat av kommunen eller flera kommuner gemensamt.

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som
1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den 
gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp 
som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till 
i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående 
räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 
föregående räkenskapsår.

4 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av 
fastigheter under föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess 
bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader.

Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av 
kommunfullmäktiges beslut.

5 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående 
räkenskapsår
1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, eller
2. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern.

6 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska skriftligen varje år till regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats.

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 
kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).



Samhällsansvar    Affärsmässighet

”Och detta är ett avsteg från kommunallagen som säger att allt som sker inom företaget ska ske enligt självkostnadsprincipen. Här finns då en intressant paradox, det står kvar i lagstiftningen att de allmännyttiga bost-
adsbolagen har ett samhällsansvar, så det innebär en balansgång mellan samhällsansvar och affärsmässighet.” 



Opinionsundersökningar, boinflytande, höstljus, 
studentbostäder och utöver det erbjuda boende för alla 
grupper i samhället.

Samhällsansvar enligt

:



“Samhällsansvar är en del av det kommunala uppdraget, affärsmässiga 
beslut en del av aktiebolagslagen. Vi har arbetat med dessa frågor i 
kombination även innan lagstiftningen” 
Affärsutvecklare för allmännyttigt bostadsföretag

”Samhällsansvar vad är det? Forskarna i Malmö ställde frågan om vad samhällsansvar till alla kommunala fastighetsbolag. Det diffar väldigt mellan vad bolagen anser vara samhällsansvar. Det kan gå från boendein-
flytande, uppfräschning av gårdar, att se till att det ser trevligt ut, men det finns också bolag som driver fritidsgårdar, utbildnings och arbetsmarknadsfrågor, har samarbeten med skolor. Sen finns det en del som 
resonerar kring bostadsförsörjningsfrågor tex en ansvarsfull bostadspolicy om vem som kan hyra bostäder, se till att skapa specifik policy för uthyrning mot vissa grupper i samhället som inte kan inträda på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Så det diffar som sagt väldigt mycket men det man kan konstatera är att, när man pratar om samhällsansvar, det som kommer först fram är de sociala projekten, fotbollsturneringar, 
stadsodling, gårdsdagar. Och då kan man fråga sig, är det här samhällsansvaret som är allmännyttans särprägel? Faktum är att det här är inte är något som är specifikt för allmännyttan, för kollar man på andra större 
fastighetsägare så ser man att väldigt många har liknande evenemang som då enligt de kommunala allmännyttiga fastighetsbolagen skulle kunna kallas samhällsansvariga. Och de som jobbar i näringslivet har ofta en 
CSR policy, corporate social responsibillity, så detta är ju inte något som är specifikt för allmännyttans samhällsansvar.”



Samhällsnytta    =     Affärsnytta

”Martin Grander som är en av forskarna i projektet uttrycker då att företagen likställer iden om samhällsnytta med affärsnytta. Och då skulle man ju kunna säga att den här lagen inte betyder någonting.” 



54%
har fått ökade 
avkastningskrav

”Men om man tittar närmre på vad dessa företagen svarat när man frågat om andra förändringar så ser man att 97 bolag, undefär 54% har fått ändrade, och i de flesta fallen då ökade avkastningskrav efter att lagen 
trädde i kraft. Och detta innebär då att de ska generera mer vinst till sina ägare. Dessa ökade krav har ju då fått konsekvenser, men inte för de sociala projekten, inte för stadsodlingen, gårdsdagen eller för läxhjälpen. 
Han säger även att det inte går att prata om allmänyttans samhällsansvar utan att prata om bostadsförsörjning.”



“Vi har av tradition i princip förhandlat hyrorna på nollresultat och om vi nu 
pratar om när den nya lagstiftningen kom, så insåg vi att vi ju tillsammans 
med ägaren att vi måste ha någon form av avkastningskrav och att då 
gå från noll till ett rimligt avkastningskrav över 1år skulle ju innebära en 
orimlig hyreshöjning, så då fasade vi upp den.” 
Allmännyttig talesperson

”Tidigare så baserades hyresförhandlingen på att man skulle gå med nollresultat, en allmän prisstegring osv. men i och med denhär nya lagen och dess avkastningskrav  så innebär det nu att man måste höja hyrorna, 
spara in på underhåll och service för att gå med plusresultat. Då genereras ju två intressanta resultat, det första handlar om bostadsförsörjningen,  vad som byggs, hur mycket som byggs var det byggs och för vem 
det byggs. Och som dethär citatet säger så blir det svårt att motivera nyproduktion efter denhär lagstiftningen. Ökade finansiella krav men ingen påverkan på samhällsaansvaret, det anser forskarna vara är inte det 
motsägelsefullt. De antar att det beror på vad man lägger i begreppet samhällsansvar, för handlar lagen om läxhjälp så har ju inte lagen betytt någonting men handla lagen om bostadsförsörjning så har den fått 
konsekvenser. Den här förändringen innebär då osäkerhet när det gäller möjlighet att investerar i nyproduktion och samtidigt vara affärsmässig. Det blir svårt att motivera nyproduktion efter den här lagstiftningen, då 
husets kostnad ofta är lägre som färdig byggnad än vad det kostat att bygga det vilket inte håller om man ska arbeta med vinst.” 



”I och med att vi måste agera utifrån affärsmässiga principer blir 
det omöjligt att bygga nytt då värderingen av det nybyggda huset 
allt som oftast är lägre än byggkostnaden, vilket resulterar i ett 
direktavkastningsbehov. I och med att vi ska agera affärsmässig blir det 
svårt att motivera en i böckerna så dålig affär”
Allmännyttig talesperson



OBS! Endast ett exempel, inte riktiga siffror.

C
avkastningskrav 6% 
marknadsvärde 90Mkr

A
avkastningskrav 4%
marknadsvärde 105Mkr

B
avkastningskrav 5% 
marknadsvärde 95Mkr

”Hur kan detta komma sig? Jo det har att göra med hur våra städer är planerade och det som kallas värderingsområden i städerna, eller även lägesfaktorer. Vi tar exempel på en stad, här ska vi bygga tre fastigheter. 
Lägesfaktorerna som finns i staden är,  A, med avkastningskrav 4% och marknadsvärde 105Mkr, B, med avkastningskrav 5% och marknadsvärde 95Mkr och C, avkastningskrav 6%, marknadsvärde 90Mkr. Vi utgår 
ifrån enkelhetens skull att det kostar lika mycket att bygga dehär husen på de olika ställena, och att det kostar 100 MKr. Umeå har 33 olika värdeområden där hyrorna i centrumområdet är ca 17% högre än de på 
Umedalen. I mitten ligger lägesfaktor A och i utkanten lägesfaktor C alla dessa har ett avkastningskrav. Detta är helt enkelt ett mått på hur mycket vinst dehär fastigheterna ska generera varje år. Och detta är relaterat 
till den risk som är kalkylerad för att ha en fastighet i dehär olika områdena. Här ser man att lägesfaktor C har ett högre avkastningskrav än vad A har och detta beror på att om det skulle bli ett överflöd av bostäder så 
att folk bestämmer sig att flytta så flyttar man först enligt företagsmässig logik från lägesfaktor C. Det är därför större risk för vakanser i lägesfaktor C som då delges ett högre avkastningskrav för att kompensera för den 
risken. Inga konstigheter enligt företagsmässig logik sägs det. Men detta innebär också att när man värderar nyproduktion men även befintliga fastigheter så blir det värderat mindre i ytterområdena eller i det mindre 
attraktiva områdena (Ersboda). Så om det kostar 100 Mkr att bygga dehär husen, så blir husen efter att de producerats värda A 105Mkr, B 95Mkr och C 90Mkr. Och då kommer man tillbbaka till dethär citatet, att det 
inte lönar sig att bygga i dehär områdena C eftersom att man måste anpassa sig till de nya kraven av affärsmässighet. Därför bygger man idag mest i innerstäderna och det beror då på dehär lägesfaktorerna. Vi relat-
erar helt enkelt till lagen då vi väljer att bygga endast i innerstaden.”



“Lagen har försvårat uppdraget att bygga bostäder för hyresgäster med 
’vanliga’ inkomster och billig nyproduktion är inte billig utan endast lite 
mindre skitdyr”
Nyttan med allmännyttan

“En för priset av två. Så ser den kommunala byggekvationen ofta 
ut. Om två bostäder säljs går det att bygga en ny. Och åtskilliga 
kommuner är i säljläge. 2016 kan nytt rekord sättas i allmännytta som 
säljs till privata hyresvärdar.”
Janne Sundling, Dagens Samhälle, 6 juli 2016

”Forskarna ställde sig igen frågan, vad blir konsekvenserna? Jo det blir en rubbning i den universella universella modellen om att allmännyttan ska bygga för alla, här bygger vi i centrala lägen och det innebär då att vi 
inte bygger så mycket för hyresgäster med vanliga inkomster för vi har ett hyressättningssystem som gör att det blir lite dyrare att bo i attraktiva lägen, det finns ju de som argumenterar att de bygger billigt, de bygger 
SABOs kombohus etc. Men som en av de intervjupersonerna sa enligt Martin, att de inte blir billigt, ’det blir lite mindre skitdyrt’. Så vad gäller samhällsansvaret i relation till bostadsförsörjningen så handlar det idag om 
att vi måste värna om de redan existerande billiga bostäderna för att kunna ha genuint ’billiga’ hyror. Men som jag visade tidigare så säljs nu fler och fler allmännyttiga lägenheter för att till exempel som i Umeås fall 
generera kapital för värdeförflyttningar då kommunen är i behov av pengar för att betala tillbaka lån etc. Anders Ågren partiledare för Moderaterna i Umeå är tex en stor förespråkare för dess värdeförflyttningar då han 
anser det vara ett bra sätt att stabilisera Kommunens ekonomi.”



Allmännyttan,
boende för alla?

fa
tti

g

un
g

vi
ss

tid
sa

ns
tä

lld

bo
st

ad
sb

id
ra

g rik

ar
be

ts
lö

s

til
ls

vi
da

re
an

st
äl

ld

”Och en annan konsekvens handlar om vem som får bo i allmännyttan, vilka krav måste en sökande kunna uppfylla för att hen ska kunna få hyreskontrakt? Det regleras genom uthyrningspolicys. De flesta fas-
tighetsägare har någon form av inkomstkrav, för att man ska kunna teckna ett nytt kontrakt. 90% av allmännyttan har detta. Det som är mest intressant är hur man räknar på den inkomsten. Vad är då en tillräcklig 
inkomst? 15% av allmännyttan säger nej till en intressant som endast har visstidsanställning, de kräver att man har en tillsvidare anställning för att få ett kontrakt. Detta rimmar ju ganska illa med dagens samhälle och 
hur det ser ut på arbetsmarknaden som mer och mer sällan ger tillsvidare anställningar. Och bostadsbidrag till exempel är ju också intressant att titta på då hela vår modell bygger på att alla ska få tillgång till bostads-
marknaden. Ändå så säger 38% nej till hyresgäster på bostadsbidrag. Och då underminerar man totalt den tänkta bostadsmodellen som just allmännyttan är menad att göra möjlig.” 



Renoveringar måste utgå från hyresgästernas behov. 
Förnyelseåtgärder ska organiseras på ett socialt ansvarsfullt sätt. Även privatfinansierade 
renoveringar måste ta hänsyn till ett övergripande socialt stadsutvecklings- perspektiv 
och se till staden som en helhet och undvika åtgärder som har en segregerande effekt. 

Det är obligatoriskt att undvika: bortträngning av låginkomsttagare, en accelererad 
bostadssegregation och en medföljande obalanserad utveckling för staden som helhet, 
en destabilisering av befolkningen i de drabbade områdena samt de individuella 
umbäranden som bortträngning innebär. 

Principen är att stadsförnyelsen måste tillåta att hyresgästerna 
bor kvar i området. Hyreshöjningar måste därför utgå från 
hyresgästernas betalnings - förmåga. 
Från publikationen ‘Rätt att bo kvar’  från 2016.

Kan vi prata om hur man skulle kunna göra?

”Om man då funderar kring det här och även överväger dessa fakta så ser man att efter att den här lagen trätt i kraft så går vi mot en mer selektiv allmännytta som bygger och verkar mer och mer för den delen av 
samhället med en fast och högre inkomst genom nyproduktionen och bostadspolicyn. Detta skapar en osäkerhet för individer med låga inkomster, unga människor, människor med otrygga arbetsvillkor, tillfälliga an-
ställningar beroende av bidrag mm. Om inte allmännyttan ska släppa in de som har låg inkomst eller oregelbunden inkomst, uppbär försörjningsstöd eller har bostadsbidrag, vem ska då göra det? Som man kan ta del 
av på SVT till exempel så rapporteras det om problematiken kring svarta hyreskontrakt, en utbredd andrahandsuthyrning som kan vara informell och till och med kriminell. Så vi får igen fundera kring vad det här får för 
konsekvenser. Till allmännytta? Forskarna anser att det finns skäl att ifrågasätta den universella karaktären hos dagens allmän nytta. Är vi på väg tillbaka mot en mer selektiv allmännytta som vänder sig mot specifika 
grupper? Om den är selektiv, varför ska vi då ha något som kallas ’allmän nytta’? Boverket har ju faktiskt börjat tala om etablering av social housing på det sättet som vi hade fattighus och barnarikeshus förut. I boken 
påpekar man att allmännyttan står vid ett vägskäl. Handlingsutrymmet som de pratar mycket om i boken, är stort – normerna diskuteras, förhandlas och utmanas. Hur ligger marknadens kortsiktiga och lägesbestäm-
mande logik i linje med allmännyttans prägel av att vara en långsiktig aktör med universellt uppdrag? Vad innebär affärsmässighet i Umeå? Kan det skilja sig mot för hur det ser ut i Malmö för att bättre passa de som 
vill bo här etc.? På vilken geografisk yta ska man vara affärsmässig? Det är ju så viktigt att diskutera det här och det finns olika sätt att diskutera på, för det är ju marknadens logik som råder i vår neoliberala ekonomi 
och den är ju inte vetenskapligt stadigvarande utan här kan man förhandla sig fram till vad affärsmässighet kan betyda för de olika allmännyttorna. Vad är en rimlig avkastning? Kanske inte så hög som möjligt? Vad 
är en rimlig affärsmässighet? Detta bestäms ju av bolagen själva men drivs ju också av politiska beslut. Politiska beslut på nationell men framför allt på lokal nivå kommer att bli avgörande för allmännyttans framtida 
utveckling. För det är på den lokala nivån som man kan bestämma vad som är affärsmässigt för vem, på vilken sikt och i vilket område.” 
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