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Sammanfattning 
 

Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska 

storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av 

boendeform? De aspekter vi tittat på är inkomst, bristen på hyresrätter, ränteförändringar, 

lånevillkor gällande amorteringar, ombildningar till bostadsrättsföreningar, marknadshyror 

och den högt värderade bostadsmarknaden. Genom enkätundersökningar och intervjuer i de 

båda städerna har vi kommit fram till ett flertal skillnader på de båda bostadsmarknaderna. 

Den huvudsakliga och största skillnaden är amorteringsvillkoren. I Frankrike måste man 

omedelbart börja amortera på sina lån medan man i Sverige inte behöver amortera över 

huvudtaget. Vi hoppas att uppsatsen blir en intressant läsning och väcker vidare intresse i 

frågan. 
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1. Inledning 

 
1.1 Förord 

 

Vi började intressera oss av frågan hyra eller äga sitt boende? efter att ha fått frågan av en 

intresserad fransman. Vi tyckte att frågeställningen var intressant och vi kände att det var 

spännande att ta reda på vilka aspekter som spelar in i beslutet.  

 

1.2 Bakgrund 

 

Eftersom vi båda ser oss själva som fasighetsmäklare i framtiden visste vi redan från början 

att vi ville skriva om fastighetsmarknaden. Frågeställningen intresserar oss både inför vårt 

framtida professionella liv men också privat. Eftersom vi dessutom hade spekulerat i 

frågeställningen rent allmänt kändes det som ett intressant projekt att ta oss an.  

 

1.3 Problemformulering  

 

Hyra eller äga sitt boende? Vad bygger beslutet om boendeform på för privatpersoner i 

Stockholms samt Paris innerstad? Hur väger aspekter som, inkomst, bristen på hyresrätter, 

ränteförändringar, lånevillkor gällande amorteringar, ombildningar till bostadsrättsföreningar, 

marknadshyror eller den högt värderade bostadsmarknaden, in i valet av bostadsform? 

 

1.4 Frågeställning 

 

Hyra eller äga sitt boende?  I Stockholm och Paris. 

 

1.5 Syfte 

 

Genom att jämföra boendesituationen i Stockholm med den i Paris planerar vi att redovisa 

huruvida och varför man tenderar hyra respektive äga sitt boende. 
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1.6 Avgränsning 

 

Vi har att avgränsat oss till Paris innerstad på grund av, storleken och antalet invånare i Paris 

har gjort att med den tidsbegränsning vi har inte kommer att ha möjlighet att nå ut till Paris 

förorter. Eftersom vi gjort en jämförelse mellan två städer har vi också avgränsat oss till att 

undersöka bostadssituationen i Stockholms innerstad. Vi har också avgränsat oss i valet av 

stadsdelar i Paris. Istället för att dela in Paris i de tjugo distrikten som staden faktiskt är 

indelad i har vi valt att utefter distrikten samla distrikten som ligger på ungefär samma 

prisnivå till en grupp. Vi har delat upp distrikten i fem delar, delvis på grund av att minska 

antalet respondenter men också för att få samma antal som de stadsdelar vi vänt oss till i 

Stockholm. Vi har valt att enbart vända oss till personer som bor i flerfamiljshus. Vi har på 

den svenska hyresmarknaden begränsat oss till att hyra eller äga och inte brytt oss om att 

specificera förstahand och andrahand. 

 

1.7 Teoretisk referensram 

 

Då det inte finns så mycket svensk vetenskaplig litteratur kring ämnet har vi valt att använda 

oss utav olika forum för att samla in material. Dels har vi använt oss av den statistik som finns 

tillgänglig från olika externa sekundärdatakällor som SCB, USK och IBF. Och dels har vi 

använt oss av artiklar ur amerikanska tidskrifter men också material som gamla uppsatser, 

artiklar ur tidskrifter, relevanta hemsidor och personliga intervjuer med såväl privatpersoner 

samt kunniga inom området. Vi har genom att samla så mycket kvantitativ data som möjligt i 

kombination med kvalitativa intervjuer försökt att få en övergripande bild av hur 

fastighetsmarknaden ser ut för att sedan lättare kunna dra slutsatser om varför privatpersoner 

väljer att hyra eller äga sitt boende.  

 
1.8 Litteratur 

 

Den litteratur vi har använt oss av är i första hand metodböcker som till exempel, 

Intervjumetodik av Lantz Annika och Marknadsundersökning – en handbok av Christensen 

Lars, Engdahl Nina, Grääs Carin, Haglund Lars och Vetenskaplig metod för projektarbete av 

Rolf Ejvegård. Hyresrätt, bostadsrätt, frågor & svar om olika upprättelseformer av bostäder, 

sammanställning av Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, Benchmarking av Stockholms 
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bostadsmarknad, hyresgästföreningen, Bostadsrätten i ett nytt millennium av Bo Malmberg 

och Lena Sommestad är några exempel på böcker vi utgått ifrån i vår sammanställning. 

 

1.9 Disposition 

 

Vi presenterar nedan en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll.  

 

Metod Vi tar upp de metoder som vi använt oss av för att samla in och bearbeta vårt 

material.     

 

Teori Vi har mestadels använt oss av statistiska undersökningar. Vi ser också intervjun 

med Hans Lind som en del av teorin eftersom han har en bred kunskap och lång 

erfarenhet inom området. 

 

Empiri I detta kapitel redovisar vi vårt intervju- och enkätmaterial. 

 

Analys Under analysdelen har vi analyserat empirin.   

 

Slutsats Här diskuterar vi våra slutsatser som kan dras av analysen. 
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2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ/kvantitativ undersökning 

 

En kvalitativ undersökning utgörs av ord, text, symboler och handlingar. Helheten är viktigare 

än delarna i den kvalitativa undersökningen. Den syftar till att belysa de samband som växt 

fram. Undersökningen behöver inte påtvinga verkligheten någon förutbestämd, begränsad 

struktur. 1 

 

En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar framför allt siffror och fokuserar på 

mängd, antal och frekvens av kvantifierbara variabler som kan analyseras objektivt och som 

kan bearbetas statistiskt. En kvantitativ undersökning studerar delarna av en helhet, atomiskt 

perspektiv. Den är strukturerad till sin form och dess utgångspunkter är förutbestämda. Den 

lämpar sig bäst när du redan vet en del om det du ska studera och när du vill testa flera teorier. 
2 

 

För att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt har vi tänkt använda oss utav kvalitativa 

undersökningar i form av intervjuer och frågeformulär. För att på ett enkelt och korrekt sätt 

kunna sammanställa enkäterna har vi valt att använda oss av kryssfrågor i dessa. 

Intervjufrågorna kommer vara utformade som essäfrågor för att få mer övergripande svar. Vi 

har vänt oss till privatpersoner i de båda städerna för att kunna få fram ett så felfritt resultat 

som möjligt. 

 

2.2 Induktion/deduktion 

 

För att härleda slutsatser vid forskning finns det två olika angreppssätt och dessa är induktion 

samt deduktion.  

Vid en induktiv metod observerar man ett fenomen och samlar in data kring det. Utifrån den 

inhämtade empirin skapar man sedan teorier och hypoteser. Man drar med andra ord egna 

slutsatser från de enskilda fallen. 

                                                 
1  Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 67 
2 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 67 
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En deduktiv metod innebär att man utgår från tidigare forskning och teorier om ett fenomen. 

Från dessa teorier och hypoteser ställer man egna hypoteser som man sedan prövar.3 

Vi har valt att utgå från en induktiv ansats för vår undersökning eftersom vi förutsättningslöst 

gått ut och studerat empirin för att sedan bygga upp allmänna generella slutsatser från 

insamlingsdata.  

 

2.3 Enkätundersökning 

 

En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor där respondenten 

antingen får svara på frågorna med egna ord eller fylla i förhand redan givna alternativ. 

Enkäten kan användas för att samla in data från enskilda individer, grupper och 

organisationer. Det finns ett antal olika sätt att dela ut enkäter man kan bland annat skicka den 

per post, per e-post, den kan läggas upp på Internet, de kan samlas in per telefon eller delas ut 

personligen. Man skiljer på om enkäten fylls i av respondenten eller den person som 

intervjuar. 4 

 

2.3.1 Urval 

 

Ett bekvämlighetsurval är ett icke-bekvämlighetsurval. Man väljer enbart ut de respondenter 

som har möjlighet att delta i undersökningen efter att de har blivit tillfrågade. Det är ofta 

graden av tillgänglighet som avgör vilka som ingår i urvalet. 5 

 

Ett strategiskt urval är också det ett icke-bekvämlighetsurval. Man bedömer själv vilka 

personer i målpopulationen som ska ingå i urvalet. Detta urval används vanligtvis vid 

kvalitativa undersökningar. 6 

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Kriterierna för intervjupersonerna samt de 

personer som svarar kommer att svara på enkäterna är att de skall vara bosatta i de olika 

stadsdelar vi delat in respektive stad i. Variationen av de utvalda personerna blir således var 

                                                 
3 Vetenskaplig metod för projektarbete, Rolf Ejvegård 
4 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund sidan 136 
5 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 132 
6 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 129 
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någonstans de är bosatta i Stockholms innerstad. Vi kommer att dela ut samma antal enkäter i 

samtliga stadsdelar i Stockholm och Paris 

 

2.3.2 Genomförande 

 

Vi har gjort vår enkätstudie bland boende i Stockholm och Paris innerstad. För att förenkla för 

vårt urval använde vi oss av slutna frågor i enkäten. Urvalet är ett bekvämlighetsurval där vi 

delat ut enkäten till tio personer boende i fem olika stadsdelar och på så sätt har vi försökt nå 

ut till invånare med olika boendeformer i olika delar av Stockholm respektive Paris. I 

Stockholm har vi slumpvis delat ut enkäten på gatan. I Paris har vi e-postat enkäten till 

invånare i olika stadsdelar. För att kunna göra en jämförelse mellan de två städerna har vi valt 

att dela in respektive stad i fem stadsdelar.  

 

Vi har valt att dela upp Stockholm enligt följande; 

Södermalm, Kungsholmen, Vasastan, Norrmalm och Östermalm. 
 

Vi har ställt i stort sätt samma frågor till invånarna i Paris och dem i Stockholm. Vi har valt 

Paris eftersom det är vanligt att man hyr sin bostad där. Systemet annorlunda i Paris än i 

Stockholm, i Paris existerar inte första- och andrahandskontrakt, man hyr eller äger. Paris är 

indelat i tjugo distrikt eller arrondissement som det heter på franska, från första till tjugonde 

distriktet. I dessa tjugo distrikt bor det tre miljoner människor. Vi har delat in Paris i följande 

grupper efter hur attraktiva de är på marknaden då grupp 1 är den mest attraktiva.  

 

Vår indelning av Paris ser ut enligt följande; 

Grupp 1: distrikt 6, 7, 8 och 16. 

Grupp 2: distrikt 1, 2, 3, 4 och 5. 

Grupp 3: distrikt  9, 14, 15 och 17. 

Grupp 4: distrikt 11, 12 och 13. 

Grupp 5: distrikt 10, 18, 19 och 20. 

 

2.4 Intervjuer 

 

Att spela in en intervju, fördelar; 

• Man kan spela upp intervjun otaliga gånger.  
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• Det ger en korrekt och exakt information. 

• Frågor som formuleras under intervjun kan användas i senare intervjuer. 

• Intervjuaren kan koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna. 

 

Att spela in en intervju, nackdelar; 

• Det kan påverka respondenten negativt. 

• Tekniska problem kan uppstå. 

• Bandbyte eller sidbyte krävs. 

• Det kan ta tid att renskriva intervjuerna. 7 

 

Personlig intervju, fördelar; 

• Går relativt snabbt att genomföra. 

• Man har stor kontroll över intervjusituationen. 

• Man kan ställa komplicerade frågor.  

• Metoden är lämplig för kunskapsfrågor. 

• Man kan visa material för respondenten. 

• Man kan ställa följdfrågor både förberedda och spontana. 

• Man kan förklara oklarheter. 

 

Personlig intervju, nackdelar; 

• Metoden medför en hög kontaktkostnad. 

• Det finns risk för intervjuareffekter. 

• Metoden är inte lämplig för känsliga frågor. 

• Det blir oftast ett litet urval. 

• Det medför ofta en komplicerad dataanalys.8 

 

Telefonintervju, fördelar; 

• Går snabbt att genomföra. 

• Den medför en relativt låg kostnad per kontakt. 

• Frågorna kan följas upp. 

• Ordningen på frågorna kan smidigt ändras. 

                                                 
7Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 174 
8 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 175 
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Telefonintervju, nackdelar;  

• Metoden fungerar endast Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, 

sidan 182med relativt enkla frågor. 

• Intervjuareffekt. 

• Man kan inte visa material.9 

 

I den riktade öppna intervjun beskriver den tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, 

resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon anser är betydelsefulla 

för beskrivningen av fenomenet. Respondenten beskriver sin bild av verkligheten och 

intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Det är just det 

subjektiva som söks, vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren 

intresserar sig för och närmar sig genom att förstå respondentens sätt att tänka. 10 

 

2.4.1 Genomförande 

 

Vi har intervjuat två stycken privatpersoner boende i Stockholm och två stycken i Paris med 

olika boendeformer. Vi har valt intervjupersonerna genom ett strategiskt urval genom att välja 

en person som hyr och en som äger sin lägenhet i respektive stad samtliga respondenter med 

en ordnad ekonomi. Vi har använt oss av öppna frågor i samtliga intervjuer. Vi har gjort 

personliga intervjuer i Stockholm och telefonintervjuer med respondenterna i Paris. 

 

Vi har också intervjuat två stycken kunniga på området nämligen, Hans Lind och Tommy 

Berger. Hans som är docent i nationalekonomi och arbetar på institutionen för Bygg och 

fastighetsekonomi på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och har skrivit ett flertal 

böcker och artiklar om bostadsmarknaden i Stockholm. Tommy som arbetar som forskare på 

Institutet för bostads- och urbanforskning i Gävle (IBF). Vi har använt diktafon vid 

intervjutillfällena, det har varit till stor hjälp eftersom vi har haft möjlighet att lyssna på 

intervjun ett flertal gånger och på så sätt kunnat hitta nya infallsvinklar i intervjumaterialet. 

 

 

 

 

                                                 
9 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 182 
10 Marknadsundersökning – en handbok, sidan 18 
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2.5 Felkällor 

 

2.5.1 Reliabilitet/Validitet  

 

Validitet syftar till hur vida forskaren enbart mäter det som avses att mäta och handlar om att 

använda rätt sak vid rätt tillfälle. Kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara 

relevant för problemställningen, både när det gäller avgränsningar och djup. Validitet kan 

delas in i intern och extern validitet. Intern validitet syftar till hur väl undersökningen samt 

resultatet överrensstämmer med verkligheten, medan extern validitet syftar hur pass 

generaliserbart resultatet är. Genom att jämföra resultatet från enkätundersökningarna med 

Tommy Bergers siffror kan man se att det överrensstämmer relativt väl. Vad det gäller 

siffrorna från undersökningen i Paris kan vi bara spekulera i trovärdigheten eftersom vi vet att 

det är mer än hälften som hyr sin bostad, vilket även våran enkätundersökning visar.  

 

Att validera handlar om att kontrollera och ifrågasätta om hur vida de resultat man kommer 

fram till stämmer överrens med verkligheten. Ett problem som man exempelvis bör ta 

ställning till är om man genom intervjufrågorna får de svar som man har för avsikt att svara 

på. Vi har försökt att utforma relevanta frågor för att få fram de svar som vi sökt. 

 

Med reliabilitet menas att mätningen är stabil och att den inte är utsatt för slumpinflytelser. 

Reliabilitet visar på en mätmetods tillförlitlighet och ska ge samma värde vid upprepning av 

mätningen. Kravet på reliabilitet innebär att man ska kunna lita på data. Reliabiliteten vid en 

intervju kan variera beroende på vilka frågor som ställs. Tillförlitligheten kan vara negativ om 

frågorna är oavsiktligt ledande, men positiv om de ledande frågorna har en bestämd avsikt, 

nämligen att pröva tillförlitligheten i svaren och verifiera intervjuarens tolkningar. Vad gäller 

våran reliabilitet är den inte fullt så hög som den borde vara, då vi inte tillfrågat tillräckligt 

stort procentuellt antal av städernas invånare. 

 

2.5.2 Trovärdighetsdiskussion 

 

Garantierna för att vårt enkätmaterial är stort nog för att vi ska kunna dra helt korrekta 

slutsatser är inte fullständiga. Vi har tagit detta i beaktande och är medvetna om att vi inte kan 

fastställa en helt trovärdig slutdiskussion. Vi reflekterar över att vi i områdena östermalm, 

vasastan och kungsholmen har stött på fler respondenter som äger än som hyr sin lägenhet. På 
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södermalm däremot är det fler som hyr enligt vår enkätundersökning. Fördelningen av 

hyresrätter och bostadsrätter är således något snedfördelad, detta beror delvis på att vi 

slumpvis valt ut respondenterna och delvis på vad enligt vår undersökning beror på en ojämn 

fördelning av boendeform i de olika stadsdelarna. 

 

Eftersom man redan har infört marknadshyror i Paris har vi lagt till frågor i enkäten och den 

personliga intervjun om marknadshyror ställt till respondenterna i Stockholm. Vi ställer 

frågan om man som hyresgäst skulle ändra sitt val av boende om det i Stockholm infördes 

marknadshyror. Detta innebär att enkäten och intervjun i Stockholm inte ser exakt lika dan ut 

som den i Paris. Ytterligare en skillnad mellan enkätundersökningarna i de båda städerna är 

det faktum att vi personligen har utfört enkätundersökningen i Stockholm men i Paris har vi e-

postat enkätformulären. Konsekvensen av skillnaderna blir att man inte egentligen kan 

jämföra svaren städerna emellan rakt av. Vi har dock bortsett från dessa skillnader för att 

underlätta sammanställningen. 
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3. Teori 
 

3.1 Stockholms bostadsmarknad 

 

Stockholms bostadsmarkand har de senaste åren haft en stark bostadsbrist. 

Bostadsproblematiken har ökat den svarta bostadsmarknaden eftersom valet för övrig står 

mellan att vända sig till en privat förening då de kommunala bostadsförmedlingarna har långa 

köer. Fastighetsägarförbundet har uppskattat att den svarta marknaden omsätter 600 miljoner 

kronor per år.11 Fastighetsägarna uppskattar att det är drygt 4 000 hyreslägenheter som säljs 

svart i Stockholm varje år varav ungefär hälften i innerstaden. Det svarta priset avgörs av 

lägenhetens läge och varierar mellan 3 000 och 6 000 kronor per kvadratmeter.  

Svartabörshandeln med hyresrätter är ett tydligt tecken på att hyresmarknaden i Stockholm 

inte fungerar.12 Även det höga antalet hyresrätter som avyttrats till förmån för ombildning av 

bostadsrätter är en orsak till Stockholms nuvarande bostadsmarknad. Under perioden efter 

1998 fram tills 2003 har 500 hyresrättesfastigheter ombildats till bostadsrätter. 

 

Den stora bristen på bostäder som råder i Stockholms innerstad gör att överlåtelsevärdena, 

som är fira, är höga. Det är i Stockholms innerstad som den kapitalstarka gruppen befinner 

dig och det är dessa som har råd att köpa den bostad de vill ha. De fria överlåtelsevärdena på 

bostäder innebär en rad problem på Stockholm överhettade bostadsmarknad för såväl 

bostadssökande som kommunen som är ansvarig för bostadsförsörjningen.13 

Nedan visas statistik över snittpriser per kvadratmeter i Stockholms innerstad under perioden 

juli 2004 till december 2005.  

 

Östermalm   42 030 kr 

Vasastan/Kungsholmen  41 174 kr 

Södermalm   38 408 kr 

 

Under perioden har priserna på bostadsrätter ökat med 25 %. Under samma period har 8927 

stycken bostadsrätter överlåtits.14 

 
                                                 
11 http://www.radda-hyresratten.nu/pdf/insiders.pdf 
12 Fastighetsägarna 
13 Hyresrätt, bostadsrätt: frågor och  svar om olika upplåtelseformer av bostäder 
14 Källa: Mäklarstatistik/Värderingsdata  
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Medelpris för bostadsrätter i centrala Stockholm är i snitt 33 590 kronor/kvm15 samtidigt som 

den genomsnittliga årshyran för en hyreslägenhet i Stockholms innerstad ligger på 997 

kronor/kvm16. 

 

Om man ser tillbaka på äldre statistik över bostadspriser ser man tydligt hur priserna på 

bostadsrätter ökat med åren. Den ungefärliga prisnivån för bostadsrätter i Stockholms 

innerstad 1981 såg ut på följande sätt:17 

 

Storlek  Pris 

1:a  75 000-125 000 kr 

2:a  150 000-250 000 kr 

3:a  200 000-400 000 kr 

4:a  275 000-500 000 kr 

5-6:a  Stor spridning 

 

Mellan 1995 och 2000 färdigställdes i snitt 1,4 bostäder/1000 invånare.18  62 000 

bostadsrätter. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 120 000 personer på fem år.19 

 

3.2 Paris bostadsmarknad 

 

Sedan 2000 har hyreslägenheter i Frankrike haft hyreshöjningar med i genomsnitt 5,5% per år 

och nådde 11,6 euros/kvadratmeter/månad 2004. 

Den genomsnittliga hyran var 589 euros per månad för en lägenhet på en genomsnittlig yta på 

50,8 kvadratmeter. Första halvan av 2005har hyreskostnaderna ökat med 3,5%. Överallt i 

Frankrike har ökningen sjunkit överallt utom i Paris där den har ökat med 5,5%. 

Större delen av lägenhetsmarknaden består av mindre lägenheter, 66,3% av hyreslägenheterna 

har två rum eller mindre, stora lägenheter är inte alls lika vanliga. Bara 12,7% av 

hyreslägenheterna i Paris har 4 rum eller fler och bara  3,2% har 5 rum eller fler. 

 

                                                 
15 Benchmarking av Stockholms bostadsmarkand 
16 Utrednings. och Statistikkontoret, Stockholm Stad. 
17 Hyresrätt, bostadsrätt: frågor och  svar om olika upplåtelseformer av bostäder  
18 Hyresrätt, bostadsrätt: frågor och  svar om olika upplåtelseformer av bostäder 
19 Hyresrätt, bostadsrätt: frågor och  svar om olika upplåtelseformer av bostäder 
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En mer detaljerad analys på Paris hyresmarknad visar att det är stora skillnader mellan ett 

genomsnittligt kvadratmeterpris/månad beroende på lägenhetens storlek. En etta hyrs ut till ett 

pris av 14,1 euros/kvadratmeter/månad, en fyra i sin tur hyrs ut till 9,4 

euros/kvadratmeter/månad och slutligen hyrs en femma ut till 10,3 euros/ 

kvadratmeter/månad. 20 

 

Hyrorna ökade mycket under 2002(+8.8%) efter en höjning på + 4.4% under 2001, +3.3% 

under 2000, +2.4% under 1999 efter 2002 har höjningarna sett ut enligt följande, (+5.6% 

2003 och3.7% 2004). 21 

 

Paris och Paris förorter har drabbats minst av hyresökningar de senaste åren inom centrala och 

västra Frankrike. Det är framför allt tvåor och mindre som har ökat mest i pris. 

 

För samma pris som hyran på en etta i centrala Paris skulle ett ungt par kunna ha hyrt en liten 

två i Paris förorter, en trea i Lille, Lyon, Montpellier eller Strasbourg och en femma i Caen, 

Macon eller Quimper.  

 

I Paris, 2004, var den genomsnittliga storleken på en hyreslägenhet 48.1 kvadratmeter till ett 

genomsnittligt pris av 19,4 euros per kvadratmeter och en höjning på 2.8% under 2003.22  

 
För att kunna hyra en lägenhet i Paris måste man visa upp anställningsbevis, lönespecifikation 

och bankutdrag, deklarationsunderlag för att visa senaste årets inkomst. I många fall kräver 

ägaren en bankgaranti. Månadshyran får inte bli mer än 30% av inkomsten. En 3-månaders 

deposition efterfrågas ofta.  

 

Hyresgästen förväntas sedan betala sin del husets samlade kostnader som hiss, vatten, 

belysning i trappuppgången, lönen till vaktmästaren i de fall det finns en, värme samt städning 

av trapphuset. Betalningen delas upp proportionerligt enligt hur många kvadratmeter den 

lägenhet man hyr är i förhållande till huset. Dessa utgifter budgeteras av husets hyresgäster en 

gång per år och ägaren blandar sig inte i dessa kostnader. Hyresgästen betalar sin egen el och 

värme i de fall då värmen inte är central för hela huset. Alla underhållningskostnader som 

elektriker eller rörmokare måste åtgärda betalas av hyresgästen.  
                                                 
20 http://www.insee.fr 
21 http://www.insee.fr 
22 Mäklarfirman, Pierre et Avenir i Paris. 
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Hyresgästen betalar också skatt, ”Taxe d’habitation”, skatten är väldigt hög och varierar 

mellan 80% och 100% av den månatliga hyran.23 

 

Det är en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. I de fall hyresgästen förlorat sitt arbete, 

förflyttats i jobbet, om han är över 60 år eller är alvarligt sjuk, gäller enbart en månads 

uppsägningstid. 

 

Och för att få hyra ut en lägenhet måste den vara i gott skick. Minimal area för uthyrning är 9 

kvadratmeter. Hyreskontraktet skrivs vanligtvis på en 3 års period om ägaren är en 

privatperson och på 6 år om det är ett företag som hyr ut. Det finns kontrakt på ett år också. 

Efter hyresavtalets slut är ägaren tvungen att förnya avtalet på samma tid som det tidigare 

avtalet. Ägaren kan ta tillbaka sin lägenhet om han själv eller någon av hans närmsta 

familjemedlemmar vill flytta in i lägenheten. Eller om han tänker sälja lägenheten och i detta 

fall har hyresgästen förtur att köpa lägenheten. Om hyresgästen har betett sig illa, vilket är 

väldigt svårt att bevisa.  

 

Hyran kan inte sättas enbart av ägaren. Hyreshöjningen sker i början av en hyresperiod vid 

kontraktsskrivningen. En hyra kan inte höjas mer än enligt det officiella indexet, INSEE 

indexet som baseras på byggnadernas kostnader i Frankrike.24  

 

I teorin blir en hyresgäst som inte betalar hyran vräkt. Problemet är att den juridiska 

proceduren är så pass långdragen att hyresgästen kan hållas utan att betala hyra under en lång 

tid, upp till flera år. Detta är anledningen till att ägaren frågar efter så många garantier innan 

de skriver kontrakt med hyresgästen. Man vill verkligen se att hyresgästen kommer att kunna 

betala sin hyra. Det står också ett stort antal lägenheter tomma i Paris eftersom många väljer 

att inte hyra ut på grund av de komplicerade förhållandena rörande besittningsrätten. Under 

vinterhalvåret existerar något som kallas ”Winter Armistice”. Det är en lag som skyddar alla 

hyresgäster som befinner sig i en svår ekonomisk situation. De som inte kan betala sin hyra 

ska inte riskera att bli vräkt under vintertid på grund av kylan. På grund av denna procedur tar 

en vräkning ännu längre tid. 

 

 

                                                 
23 http://www.realbirdy.com 
24 http://www.insee.fr 
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Vad är det som gör hyresmarknaden så dynamisk i förhållande till ägandemarknaden i Paris? 

• Det faktum att man vid ett köp både måste amortera på lånet samt betala ränta. 

• Det är inga större skatteavdrag på låneräntan. 

• Man kan enbart låna 33% av sin inkomst oavsett storlekens inkomst. 

• Hyrorna är reglerade och ägarna kan inte hur som helst höja dem. 

• Beskattningen vid köp av lägenhet är hög. 

• Gåvoskatten är fortfarande väldigt hög i Frankrike (40%), vilket innebär att föräldrar 

som vill hjälpa sina barn inte har samma möjlighet som i Sverige att göra det.25 

 
3.3 Kvantitativ data 

 

Kvantitativ data är uttryckta i siffror, antal och mängd.26  

 

3.3.1 Kvantitativ data Stockholm 

 

För att kunna anknyta teorin till empirin är statistiken betydelsefull. Vi har tagit fram 

statistiska siffror på hur många som idag äger respektive hyr sitt boende i Stockholm. Statistik 

över hur många som äger respektive hyr i Stockholm ser ut enligt nedan. Man har utgått från 

FoB90 sedan lagt till nyproduktion och justerat för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.27  

 

Hur många hyr respektive äger sitt boende i Stockholm? 

33,5 %    Bostadsrätt (BR)  105.650 

66,5 % Hyresrätt (HR)        210.097 

 

En bostadsrätt innebär enbart dispositionsrätt medan ett småhus innebär att man har 

äganderätt. En bostadsrättsförening äger en fastighet och säljer dispositionsrätten till 

bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Man får anta att nyproduktioner är bebodda enligt 

föreslagen upplåtelseform. Det finns tomma lägenheter men det får man bortse från. HR 

innefattar både de som hyr i första och andra hand. 

 
 
                                                 
25 Mäklarfirman, Pierre et Avenir i Paris. 
26 Marknadsundersökning – en handbok, sidan 66  
27 Tommy Berger på Institutet för bostads-och urbanforskning i Gävle. 
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Lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform/ägare församlingsvis 2004-
12-31. Stockholm28 
 

Dwellings in multi-dwelling buildings by form of tenure/owner and parish 

    Upplåtelseform/ägare   Andel,% 

    Allmän-   Övriga   Bostads-   Totalt   Allmän-   Övriga   Bostads-   Totalt

    nyttan   hyres-   rätter      nyttan   hyres-   rätter  

      rätter         räter    

Inre staden   18 714   62 831   94 679   176 224   11   36   54   100

Gamla stan-Cityomr.   442   1 590   1 119   3 151   14   50   36   100

Kungsholmsområdet   1 684   13 601   20 800   36 085   5   38   58   100

Södermalmsområdet   12 134   21 625   30 590   64 349   19   34   48   100

Vasastadsområdet   2 182   12 054   20 148   34 384   6   35   59   100

östermalmsområdet   2 272   13 961   22 022   38 255   6   36   58   100

Hela staden   94 012   118 037   151 559   363 608   26   32   42   100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 USK 
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3.4 Kvalitativ data  

 

Kvalitativ data är data uttryckt i ord, text och bilder.29 

 

3.4.1 En kvalitativ modell 

 
                                                 
29 Marknadsundersökning – en handbok, sidan 66 
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För att beskriva hushålls respektive individers bostadsbyten eller förändringar i 

bostadskonsumtion och förklara varför vissa hushåll söker sig till olika typer av boende 

används begreppet boendekarriär. Utgångspunkten i modellen ovan är den nuvarande 

bostaden och den beslutssituation individen/hushållet befinner sig i, det vill säga flytta eller 

bo kvar?  

 

De fyra olika rutorna samverkar i olika uträckning beroende på var i livsförloppet individen 

befinner sig. Variablernas betydelse beror på var i livsförloppet individen eller hushållet 

befinner sig samt vilken livsstil och resurser individen eller hushållet har. Den faktiska 

boendekarriären, att flytta eller bo kvar, är sedan ett resultat av förhållandet mellan dessa 

variabler och restriktioner, det vill säga i vilken utsträckning variablerna begränsar eller 

möjliggör ett visst agerande för individen eller hushållet. 

 

Under livsförloppet varierar graden av valmöjligheter och förutsättningar som påverkar ens 

boendesituation. Som barn har man anspråkslöst inflytande över sin boendeform då man är 

beroende av föräldrarna och följder deras boendekarriär. Efter utflyttningen ökar ens 

valmöjligheter. Då inkomsten ofta ökar successivt är restriktionerna något högre i början.  

 

3.4.2 Ett kvalitativt exempel 

 

Vi har hittat ett exempel som är skrivet av Gardiner Harris.  Gardiner är en skribent på New 

York Times, han utgår i denna artikel utifrån sin egen erfarenhet att avgöra om det för honom 

och hans fru var mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad. Han talar om vilka 

alternativkostnader som han räknat med i sin boendekalkyl.  

 

Gardiner inleder med att säga: ”Man tror att spendera pengar på hyra är slöseri, medan att 

köpa sitt boende alltid är en bra investering. Det är nonsens.” 

 

Han berättar om hur han och hans fru sålt sin lägenhet för att det behövde något större. De 

bestämde sig för att hyra istället för att köpa.  

 

Antag att man köper en lägenhet för $750.000, och att man har $500.000 och lånar de 

resterande $250.000. Kostnaden per månad på lånet blir $700, baserad på en låneränta på 

5,5%. 
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Om man kan tjäna 4% på sina beskattade pengar är alternativ kostanden i att investera 

$500.000, $1666 per månad. Man måste räkna in alternativkostnaden i ditt bostadsköp. Du 

måste också lägga till månadsavgiften som en månatlig kostnad. Självklart kommer 

försäkringskostnaden till.  

 

Gardiner och hans fru flyttade till en hyreslägenhet där de betalade $3400 i månaden. Om de 

hade haft samma ekonomiska förutsättningar som ovan skulle de fått betala $5463 i månaden 

om de hade köpt en likvärdig lägenhet som de valde att hyra, detta med förutsättningen att de 

stannade i tre år.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Owning vs renting? You can do the math, New York Times, Gardiner Harris, den 13 juni 2004. 
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4. Empiri 

 
Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är 

erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på verkliga 

erfarenheter, undersökningar och experiment.31 

 

4.1 Bearbetning intervjuer privatpersoner Stockholm 

 

Vi har valt att intervjua två personer boende i Stockholms innerstad. Den ena bor på 

Södermalm och den andra i Vasastan. De båda har en stabil ekonomi. 

 

Intervjuperson nummer ett är en kvinna i 35-årsåldern som tillsammans med sin man och 

deras enda barn bor i en bostadsrätt på 80 kvm i Vasastan. Valet av bostad beror främst på att 

de båda vill bo nära sina arbeten. Att de valt att äga boendet var ett bekvämlighetsval då tiden 

för att stå i en kö till en hyresrätt var för lång. Valet hade därmed ingenting med vare sig 

låneränta eller amorteringar att göra. 

 

Kvinnan ser sitt boende som en investering. Sedan hon köpte den tillsammans med sin man 

för åtta år sedan har värdet på lägenheten ökat. I dagens läge skulle lägenheten ge en vinst på 

närmare en halv miljon kronor, detta utan avdrag för lånekostnader. 

 

Eftersom intervjupersonen har ett 2-årigt barn har hon tillsammans med sin man beslutat sig 

för att flytta ut i förorten. Den enda orsaken till valet är saknaden efter en egen tomt. Då paret 

redan äger sitt boende ser de ändringen av boendeform varken som vinst eller förlust. De 

kommer att behöva förnya sitt lån för köpet av det nya huset, men då de redan har betalat av 

mycket på det gamla lånet kommer de att kunna använda vinsten av bostadsrätten till det 

kommande köpet.  

 

Intervjuperson två är en 23-årig kvinna som tillsammans med sin sambo bor i en 22 kvm stor 

etta på Södermalm. Eftersom båda har en mycket begränsad ekonomi har de valt att hyra sitt 

boende då ett lån med höga amorteringar och ränta skulle göra det svårt för de båda att leva 

                                                 
31 http://susning.nu/Empiri och http://sv.wikipedia.org/wiki/Empiri 
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normalt, det vill säga utöver amortering, ränta och mat skulle de inte ha mycket kvar att leva 

på varje månad. Här har inkomsten med andra ord en stor betydelse för valet av bostad. 

Personen i fråga har inte tänkt sig att byta sin boendeform inom en snar framtid eftersom hon 

trivs bra med sin nuvarande. Drömmen vore trots allt att få äga sitt boende, men inte på grund 

av några ekonomiska skäl, utan främst på grund av att det öppnar fler möjligheter för att göra 

hemmet till sitt eget. Att inte kunna få göra om lägenheten som man själv behagar ser hon 

som en stor nackdel med att bo i en hyresrätt. Det hon skulle kunna tänka sig är att byta 

lägenhet till en större hyreslägenhet, eftersom ettan hon lever i tillsammans med sin sambo 

känns för liten för de båda.  

 

4.2 Bearbetning intervjuer privatpersoner Paris 

 

Vi har intervjuat en privatperson som hyr och en som äger sitt boende. Vi har valt att välja två 

personer som har en ordnad ekonomi men som inte heller har obegränsade resurser. De två 

respondenterna bor i två olika distrikt i Paris. 

 

Vi har intervjuat en man som bor ensam i en lägenhet på 170 kvadratmeter i åttonde distriktet 

i Paris. Det är ett distrikt där de flesta av lägenheterna är stora. Han har valt att hyra sin 

lägenhet eftersom det rent ekonomiskt är mer fördelaktigt för honom. Naturligtvis hade han 

haft möjlighet att köpa en lägenhet i Paris innerstad men den skulle då vara betydligt mindre, 

och eftersom personen i fråga prioriterat storlek har han valt att hyra. Anledningen tillvalet av 

boendeform är helt enkelt att han inte har råd att köpa en likvärdig lägenhet.  

 

I dagens läge är låneräntan låg i Frankrike men skulle den höjas skulle låneräntan vara en 

aspekt som han skulle ta i beaktning vid ett bostadsköp. Idag har han dock inte några planer 

på att ändra boendeform.  

 

Eftersom våran respondent är en entreprenör och lagt in de mesta av sina besparingar i sitt 

företag är han en utav de personer som valt att investera i sitt företag istället för i sitt boende. 

Hade fastighetspriserna gått ned i Paris hade hans val av boende varit ett annat. Det är 

intressant att se att såväl i Paris som i Stockholm ser man inte mäklararvodet som en aspekt 

som påverkar ens val av boendeform. En stor skillnad mellan de svenska och franska 

låneförhållandena är först och främst att du kan ta ett större lån med en lägre inkomst i 

Sverige, men också att du inte behöver betala tillbaka ditt lån lika snabbt och inte heller börja 
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amortera på lånet omedelbart efter att du tagit det. Så vår respondent talar om för oss att han 

skulle tänka annorlunda i sitt val av boendeform om lånevillkoren såg ut som de gör i Sverige. 

Uppenbarligen har inte denna person något problem med att hyra i bemärkelsen att det får 

honom att känna sig otrygg utan det ger honom snarare en känsla av att känna sig fri och 

obunden. 

 

Vår nästa respondent i Paris är en kvinna som bor på 100 kvadratmeter i femte distriktet. Hon 

har valt att köpa sin lägenhet, mycket på grund av att hon ser sitt boende som en investering 

men också eftersom hon bryr sig mer om tryggheten i att äga sin bostad. Man kan i detta fall 

spekulera i om skillnaden har med manligt och kvinnligt att göra. Hon anser att hennes bästa 

investering just nu är i en bostad. Enligt vår respondent är det lämpligt att återbetala sitt lån på 

10 år så som låneräntor ser ut i Frankrike. Om man gör det på annan tidsfrist lönar det sig 

bättre att investera i affärer. Hon säger att om hon dyker på en chans att investera i en lovande 

affär kan hon absolut tänka sig att ändra sin boendeform för att hyra sitt boende och lägga sitt 

kapital i en lönande affärsinvestering.  

 

Vidare berättar vår respondent att låneräntan kan spela roll men om investeringen är 

tillräckligt fördelaktig kan det vara värt att låna även om det är till en hög låneränta.  

Fastighetspriserna, mäklararvodet gör att man vill tänka efter en extra gång innan ett köp. 

Inkomsten spelar in till viss del, utan inkomst hade jag naturligtvis inte kunnat köpa min 

lägenhet men det kostar pengar både att hyra och äga. Hon påpekar att beslutet att köpa eller 

investera i något annat inte är ett självklart val. 

 

4.3 Bearbetning intervju Hans Lind  

 

Hans Lind är universitetslektor, civilingenjör i lantmäteri, tekn Doktor i ekonomi han forskar 

på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han arbetar på institutionen för Institutet för 

Bygg och fastighetsekonomi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om 

bostadsmarknaden i Stockholm.32 

 

Hans Lind inleder med att tala om hur stor betydelse försäkring har över lag inför valet av 

boendeform. Även osäkerhet är en stor del i beslutet om bostadsform. Genom att äga 

                                                 
32 Enligt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholms hemsida om Hans Lind. 
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försäkrar man sig från eventuellt kommande marknadshyror. Hur fungerar hyresmarknaden? 

Ett av problemen är att man vanligtvis inte vet vad som händer på hyresmarknaden, det 

medför oro bland hyresgästerna. Man kan klart se att de omtalade marknadshyrorna spelar 

stor roll i privatpersoners beslut av boendeform. Hyresreglering är en försäkring för 

hyresgästerna. Hans Lind talar mycket om försäkring och hur människor har ett behov av den. 

Han pratar också om riskavsion och hur man drar sig för att ta risker.  

 

Anledningen till att det har blivit så vanligt att man i innerstaden ombildar hyresfastigheter till 

bostadsrätter är enbart för att tjäna pengar. Priserna på fastigheterna har ökat drastiskt vilket 

gör att fastighetsägare tenderar att vilja sälja till bostadsrättsföreningar. Tjäna pengar gör både 

fastighetsägaren som säljer sin fastighet samt bostadsrättsföreningen och de personer som 

tillhör denna som köper lägenheterna till ett förmånligt pris som vanligtvis ligger högre på 

marknaden.  

 

Besittningsrätten i Frankrike kan knappast vara starkare än i Sverige menar Hans. Däremot är 

fastighetsägare i Frankrike betydligt mer försiktiga med att vräka en hyresgäst eftersom det 

vanligtvis leder till en långvarig juridisk konflikt som kan ta allt upp till flera år. Vanligtvis 

innebär denna konflikt att fastighetsägaren själv för stå för alla kostnader fram till den dag då 

han eventuellt har rätten på sin sida, det rör sig dock om så pass mycket pengar att det oftast 

inte håller ekonomiskt. I Sverige har vi en väldigt stark besittningsrätt. Enbart om man 

missköter sig grovt kan en hyresvärd i Sverige vräka sin hyresgäst. Vi har dessutom skydd 

från hyresgästföreningen som ger privatpersoner starkt stöd i boendetvister. Man bör se till att 

hyreskontraktet innefattar alla skydd för misskötsel.  

 

Även fast man inte lyckas få tag på ett förstahandskontrakt utan tvingas hyra i andra hand 

väljer många att hyra hellre än att äga.  Bostadsmarknaden är indelad i långsiktigt och 

kortsiktigt boende. Valet beror på hur lång tid man planerat bo på samma ställe. Om man 

enbart planerar bo på ett ställe en kortare tid finns ingen anledning till att köpa sitt boende. I 

England och Tyskland har man en boendemarknad med långsiktigt tänkande. Hyresrätter 

borde existera i innerstaden och bostadsrätter i förorten. I förorten bor man mer långsiktigt 

och i stan bor många unga personer utan familj. Det säger emot hur det ser ut idag i 

Stockholm, däremot ser det ut så i många Amerikanska storstäder. Regelsystemet driver i 

stort sätt personer till att köpa på grund av bristen på hyresrätter. Vid simulering av 

ägandekalkyler kunde Hans Lind dubblera de månatliga kostnaderna. Att man då man äger 
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betalar tillbaka till sig själv stämmer inte. Däremot leder ägandet ofta till att du tvingas till ett 

månatligt sparande för att ha möjlighet att kunna betala lånekostnader etc. Om man sköter sin 

hyresrätt så har man samma trygghet som i en bostadsrätt. Båda alternativen innebär risker 

bara att dessa är olika vid de två alternativen. Om du köper din lägenhet så kan priserna 

sjunka och leda till att du gör en förlust. På hyresmarknaden tar du bland annat risken att 

Stockholm inför marknadshyror. Man bör väga de olika riskerna mot varandra och sedan 

avgöra vad som är minst riskabelt i ens eget fall.  

 

En bostadsrätt finansierad med eget kapital innebär ingen skillnad i Hans Linds syn. Det finns 

andra sätt att investera med större avkastning. Man riskerar att förlora pengarna oavsett om 

man lånar eller använder sitt eget kapital. 

 

Hyr man sin bostad slipper man allt arbete eftersom hyresvärden ser till att fixa eventuella fel. 

Ju mer man kan göra själv och desto mer tid man har desto mer troligt är det att man äger sitt 

boende.  

 

Vi har extremt låga amorteringskrav i Sverige. Det är också relativt lätt att få ett lån. Vissa 

betalar tillbaka 10.000/700.000 på cirka 70 år. Vissa betalar tillbaka sina lån på upp till 200 

år. Det kan ju hända att bostaden går ner i pris efter att den köpts. Om man då har ett stort lån 

på bostaden kan man ha förlorat pengar och får ut mindre för bostaden än vad man har lån på. 

Då kan det vara viktigt att ha sparade pengar inför ett eventuellt prisfall på marknaden.  

  

Hans rekommenderar alla som ska köpa bostad att lista upp faktorer för och emot på ett 

strukturerat sätt. Gör en scenarioanalys inför bostadsköpet. Om priserna sjunker med 30% kan 

jag klara mig ekonomiskt ändå? 

 

Bostadsköerna är kortare än någonsin enligt Hans. Han ogillar talesättet att tvingas köpa sin 

bostad. Skillnaden enligt oss är i den frågan att man inte har möjligheten att flytta till 

innerstaden, och i de fall man blir erbjuden en bostad i innerstaden är hyrorna ofta så pass 

höga att man inte har råd. Enligt Hans är det inga köer på hyreslägenheterna med hög hyra i 

innerstaden. På 3 år kommer man ganska långt fram i kön. Till exempel kan man få en bostad 

i Enskede med rimlig hyra. 2004 hade ett hundratal lägenheter ingen kötid över huvudtaget. 

En trea i Hammarby sjöstad med en månatlig hyra på 12000 kronor eller en fyra på 

Södermalm med en hyra på 15.000 kronor kunde man få direkt.  
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Lågprismarknaden i Stockholm har försvunnit. Man har inte längre kvar de billiga 

lägenheterna med låga hyror utan det har lönat sig att rusta upp och ta ut högre hyror. Enligt 

Hans har man fortfarande möjlighet att hitta de små kyffena i Paris. Innerstaden var inte så 

attraktiv för ett tjugotal år sedan. Det var inte fint ansett som något fint att vara stadsbo. Detta 

ändras över tiden. Man är lite den där man bor anser Hans. Image mässigt kan det spela stor 

roll var man bor. Psykologiska faktorer och vanor spelar stor roll vid val av boende. Det 

skedde en svängning 60-70 talet, gröna vågen, man ville flytta till landet från stan.  

 

Nybygge idag ska kännas stadsmässigt. Det är en slags bekvämlighet att bo i stan. Varje 

individs boende går i ålderscykler, man bor i stan som ung och sedan vill man ofta flytta ut till 

förorten och bo i villa och vid generationsbyten flyttar de gamla till ålderboende och nya 

familjer flyttar in. Tryggheten är en stark faktor bland människor. Gruppdynamik är något 

Hans talar en del om. Man vill gärna göra som sina vänner, hyr de eller äger de? Man ser ofta 

att en vänskapskrets har samma boendeform. Alla människor oavsett nationalitet är beroende 

av vad andra tycker och tänker menar Hans. 

 

Man drivs mot ägande i Sverige. Banksystemet innebär att det är lätt att låna pengar till 

bostad i dagens Sverige. Har man hjälp av sina föräldrar tenderar även unga studenter att köpa 

sitt boende. Det genereras kapital på marknaden som en spiral. Ökar riskerna för de unga 

människorna genom att de tidigt köper bostad och på så vis har lån eller riskerar att minska 

sitt arv. 

 

I Sverige har vi en tendens att socialpolitiskt vilja påverka folk att flytta till hyresrätter vilket 

gynnar hyresmarknaden, i andra länder gör man snarare tvärtom vilket leder till att man 

hjälper folk till ägande. Man vill påverka människor att flytta till bättre områden för att man 

trots att man kommer från en sämre bakgrund vill man leda folket i rätt riktning 

 

Man vänjer sig vid bostadspriserna. Nedgången har man pratat om i så många år. Men Hans 

Lind personligen anser inte att tiderna är rätt för bostadsköp i dagens läge. Han anser att det är 

bättre att hyra fram till dess bostadsmarknaden går ner i pris. Ägandet anses dock vara en 

effektivare form av boende. Priserna har gått upp under 10 års tid nu. Snart väntar vi ett stopp 

i ökningen och en mättad bostadsmarknad. 
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4.4 Bearbetning intervju Tommy Berger 

 

Vi har intervjuat Tommy Berger, bostadsekonom på Institutet för bostads- och urbanforskning 

i Gävle (IBF). IBF tillhör Uppsala universitet men institutet ligger i Rådhuset i Gävle. 

 

Vi får känslan av att Tommy Berger är för ägandet i högre grad än Hans Lind. Kanske beror 

det på att de är positionerade på olika orter i Sverige. 

 

Han pratar en del om alternativkostnader, man måste räkna med räntekostnaderna och de 

kostnader som kommer kring vid ägande. Om man bott länge i sin bostad så har man ju allt 

kapital investerad i sitt boende. Om man inte har något lån så uppfattar personerna i fråga att 

det är billigare att äga i och med att man inte räknar med alternativkostnader.  

 

På 70-talet var förutsättningarna helt annorlunda, man tjänade på att äga genom att det var en 

hög avdragsrätt och hyggliga räntor. Effekten blev att man lånade stora summor pengar för att 

köpa sitt boende och kunde sedan dra av hela räntebeloppet. Vid hög inflation då kan det kan 

vara en ränta på 5, 6 eller 7% en del bara för en värdesäkring resten är den aktuella räntan. 

Värdesäkringen fungerade då som en slags amortering. Tidigare var det en avdragsrätt på 

50% sedan ned till 30% idag. 

 

En ny bostadsrättsförening tar man höga insatser eftersom en privatperson kan dra av på mina 

privata inkomster. Bostadsrättsföreningen kan inte dra av något. Föreningen tar ett lån och 

privatpersonerna betalar räntorna. Avgiften är till för att täcka både kapitalkostnader samt 

driftskostnader som är knutna till huset. 

 

Skattefördelar innebär att det långsiktigt fördelaktigt att äga men de är inte så som de var förr. 

Att äga är ett risktagande. Det är kortsiktigt dyrt om man tänkt flytta. I en hyresrätt får du 

service och renoveringar ingår i hyran.  

 

Idag har vi en form av hyresreglering, påverkar mycket i Stockholm medan de i övriga orter 

inte påverkar speciellt mycket. Skillnaden i Stockholm, mellan hyresrätt och bostadsrätt, är 

stora per kvadratmeter. Om marknadshyror skulle slå igenom i Stockholm skulle dessa 

prisskillnader jämna ut sig. Detta innebär naturligtvis att marknadshyror skrämmer de 

invånare som bor i hyresrätter.  
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Man pratar om att göra enskilda värderingar på hyresmarknaden. Den ger inte så dramatiska 

effekter på de flesta håll.  

 

Tommy oroar sig inte mycket för att fastighetspriserna kommer att sjunka. Däremot kommer 

räntorna med all säkerhet att höjas. Med de högre räntorna följer lägre fastighetspriser. Man 

sätter vanligtvis låga räntor för att stabilisera marknaden, det är ett typiskt 

kapitaliseringsfenomen. Har man inte några ordentliga marginaler och har lånat större delen 

av köpeskillingen och räntan har höjts med 60% kan det bli svårt för det enskilda hushållet. 

Det är lättare att låna till husköp i Stockholm än i en mindre attraktiv ort i Sverige. Små, 

osäkra marknader är inte lika trygga som en stabil bostadsmarknad som i Stockholm. 

 

Vid låga räntor får man låna mer eftersom man vanligtvis inte behöver amortera utan enbart 

betala räntan, gör det ingenting att man lånar en större summa. Bankerna har inget behov att 

hitta nya kunder utan låter samma kunder stanna kvar. Om man kräver för stora 

återbetalningar så sätter man kunden i en dålig ekonomisk sits, det vill ju inte bankerna. 

Bankerna stärker istället sin säkerhet. Ett hus sjunker inte i värde, delvis genom att man sköter 

om sitt hus. Man ska inte vara rädd för att ta ett lån för bostadsköp, däremot måste man följa 

en boendekalkyl.  

 

Boendekarriären slutar vanligtvis i småhus, men mycket därför att man drivs till det. Det finns 

inte så många paradvåningar kvar i Stockholm, särskilt inte att hyra. Detta innebär att en 

familj med flera barn inte har så många alternativ. 

 

Efterfrågan finns på fler hyresrätter i innerstaden, idén är att yngre människor ska ta över de 

mindre hyreslägenheterna från de äldre som klättrar vidare i boendekarriären. Men eftersom 

hyresrätterna har ett så stort värde på svarta marknaden blir de inte lediga utan säljs (antingen 

av hyresgästen eller fastighetsägaren) eller lämnas i inbyte. Anledningen till att en hyresrätt är 

så värdefull i Stockholm är skillnaden i pris gentemot en bostadsrätt. I en småstad finns inte 

samma värde i en hyresrätt i och med att det inte innebär en större skillnad i pris. 

Val av bostad kan också bygga på sociologiska faktorer som till exempel innebörd, betydelse 

och självförverkligande men här tar vi upp de mer ekonomiska faktorerna. 
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4.5 Enkätundersökning  

 

Det övergripande syftet med den kvalitativa analysen är att lyfta fram det underliggande 

mönster som finns i datamaterialet genom att uppmärksamma de mönsterbestämmande 

variablerna som förklarar det mesta av innehållet och variationen i datamaterialet.33 

Forskning med en kvalitativ ansats kan komma att kritiseras eftersom att resultatet och 

slutsatsernas giltighet är svåra att kritisera och värdera. Man kritiserar framför allt att 

metoderna ofta är lite redovisade och att resultatet presenteras i en löpande text, vilket ger ett 

svårhanterligt presentationsmaterial.34 

 

I vår enkätundersökning har vi vänt oss till femtio personer i Stockholm respektive Paris 

innerstad för att se hur de tycker och tänker. Vi har sammanställt deras svar i diagram nedan. 

 

4.5.1 Bearbetning enkätundersökning Stockholm 

 

Hur många hyr och hur många äger sitt boende i Stockholms olika delar? 
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Har ni planerat att ändra er boendeform under den närmsta tiden? 
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33 Marknadsundersökning – en handbok, studentlitteratur Lund, sidan 247 
34 Intervjumetodik, sidan 70 
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Vi har sett en tendens att de respondenter som hyr sin bostad idag i större utsträckning svarat 
ja än de som äger sitt boende. Men majoriteten är nöjd med den boendeform de har idag. 
 
 
Varför har ni valt det boende ni har idag? 
Så här svarade de personer som hyr sitt boende. 
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Fråga 1,  Skulle ni ändra er boendeform om man införde marknadshyror i Stockholm?  

57%  svarade ja på frågan 

Fråga 2, Har de höga fastighetspriserna något att göra med ert val? 

43% svarade ja på frågan 

Fråga 3, Har ert val något att göra med att ni vill slippa att låsa upp en stor summa pengar?  

43% svarade ja på frågan 

Fråga 4, Har storleken på mäklarfirmans provision någon betydelse för ert val?  

0% svarade ja på frågan 

Fråga 5, Har er inkomst någon betydelse för ert val?  

95% svarade ja på frågan 

Fråga 6, Beror ert beslut på framtida ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt?  

14% svarade ja på frågan 
 
 
Varför har ni valt det boende ni har idag? 
Så här svarade de personer som äger sitt boende. 
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Fråga 1,  Är beslutet grundat på låneräntan? 

10% svarade ja på frågan 

Fråga 2, Ser ni ert boende som en investering? 

48% svarade ja på frågan 

Fråga 3, Beror det på hur stora amorteringar vi måste göra? Eller på hur snabbt ni måste börja amortera 
på era lån? 

24% svarade ja på frågan 

Fråga 4, Beror ert beslut på att ni tagit del i en ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt? 

14% svarade ja på frågan 

Fråga 5, Beror ert val på att det är så pass svårt att få ett förstahandskontrakt? 

21% svarade ja på frågan 

Fråga 6, Beror ert val på att ni känner en osäkerhet i att hyra er bostad?  

14% svarade ja på frågan 
 
 
4.5.2 Bearbetning enkätundersökning Paris 

 

Hur många hyr och hur många äger sitt boende i Paris olika delar? 
 
Område 1: De högsta priserna – distrikt 6, 7, 8 och 16. 

Område 2: De ganska höga priserna– distrikt 1, 2, 3, 4 och 5. 

Område 3: De medelhöga priserna – distrikt  9, 14, 15 och 17. 

Område 4: De ganska låga priserna – distrikt 11, 12 och 13. 

Område 5: De låga priserna – distrikt 10, 18, 19 och 20. 
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Vi har sett att en majoritet av invånarna i Paris innerstad hyr sin bostad, anledningen till detta 
är som vi visat i simuleringarna att man halt enkelt inte har råd att köpa sin lägenhet. 
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Har ni planerat att ändra er boendeform under den närmsta tiden? 
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I Paris har vi sett att det framför allt är de respondenter som äger sin bostad idag som planerar 
att byta boendeform än de som hyr sin bostad. 
 
 
Varför har ni valt det boende ni har idag? 
Så här svarade de personer som hyr sitt boende. 
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Fråga 1, Har de höga fastighetspriserna något att göra med ert val?  

55% svarade ja på frågan 

Fråga 2, Har ert val något att göra med att ni vill slippa att låsa upp en stor summa pengar?  

45% svarade ja på frågan 

Fråga 3, Har storleken på mäklarfirmans provision någon betydelse för ert val?  

2% svarade ja på frågan 

Fråga 4, Har er inkomst någon betydelse för ert val?  

90% svarade ja på frågan 

Fråga 5, Beror det på hur stora amorteringar vi måste göra? Eller på hur snabbt ni måste börja amortera 
på era lån? 

100% svarade ja på frågan 
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Varför har ni valt det boende ni har idag? 
Så här svarade de personer som äger sitt boende. 
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Fråga 1,  Är beslutet grundat på låneräntan? 

20% svarade ja på frågan 

Fråga 2, Ser ni ert boende som en investering? 

45% svarade ja på frågan 

Fråga 3, Beror ert val på att ni känner en osäkerhet i att hyra er bostad?  

1% svarade ja på frågan 
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5. Analys 
 

5.1 Beröringspunkter 

 

5.1.1 Inkomst 

 

Vi har sett att den aspekt som spelar in mest i Stockholm är inkomsten. Men som 

framkommer i vår uppsats kan man i Sverige låna relativt stora belopp utan att ha en vidare 

stor inkomst. Anledningen till dessa förutsättningar är bland annat att bankerna ser en så stor 

säkerhet i bostaden. Rent praktiskt är det till bankernas fördel att behålla sina kunder, varför 

skaffa nya kunder då de existerande betalar ränta? Av den anledningen har inte bankerna 

några krav på att kunderna amorterar på lånet. Däremot kan vi se att man i Frankrike oavsett 

inkomst inte har möjlighet att låna mer än 33% av den totala årsinkomsten. 

 

5.1.2 Fastighetspriser 

 

Fastighetspriserna är höga i dag men å andra sidan är också låneräntorna låga. Många 

forskare35 tror idag att låneräntorna kommer att stiga snart vilket i sin tur kommer att leda till 

att fastighetspriserna sjunker, den slutliga kostnaden kommer således bli den samma för 

köparen.36 Även i Paris är fastighetspriserna höga, men man kan påvisa att på grund av att det 

är så pass svårt att få bostadslån står också bostadspriserna någorlunda stilla.37 

 

5.1.3 Tillgängligheten av hyresrätter 

 

Tillgängligheten på hyreslägenheter i Stockholm är inte så mörk som det framställs. Det finns 

ett flertal nybyggda hyreslägenheter i den kommunala bostadskön med obefintlig kötid, haken 

är den höga månadshyran.38 Här kan vi se att inkomsten styr, för att ha råd med dessa 

hyreslägenheter krävs att man har en högre inkomst. I Paris däremot finns det gott om 

hyreslägenheter varvid tillgängligheten inte är något problem. 

 

 
                                                 
35 Bland annat Bengt Törner, prefekt IBF. 
36 Enligt Tommy Berger, nationalekonom IBF. 
37 Enligt Tommy Berger, nationalekonom IBF. 
38 Enligt Hans Lind, universitetslektor, KTH. 
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5.1.4 Marknadshyror 

 

Eftersom vi i Stockholm ännu inte har sett hur stora hyreshöjningarna det kommer att bli om 

marknadshyror införs är många Stockholmare ofta blinda inför de framtida hyreshöjningarna. 

Därför är det svårt att spekulera i den framtida hyresmarknaden. 

 

5.1.5 Amorteringar 

 

Vad vi kan konstatera är att skillnaden mellan låneförutsättningarna är den största skillnaden 

länderna mellan. I Sverige väntar vi ofta 5 år innan vi börjar amortera på våra lån Ibland 

amorterar vi inte över huvud taget utan säljer lägenheten och löser lånet. I Frankrike måste 

man börja amortera på lånet i samband med att man tagit det, vilket leder till större utgifter 

per månad. 

 

5.1.6 Räntekostnader 

 

Vi tror att låneräntan, som ytterst få räknat med som viktig i deras beslut, har betydelse även 

om bara till viss del. Detta ser ut att gälla både Stockholm och Paris. 

 

5.1.7 Mäklararvoden 

 

Även mäklararvodet, som inte en enda person tagit med som viktig i beslutet, tror vi har mer 

betydelse än vad som visats i sammanställningen, även om det inte har någon avgörande roll i 

beslutet. 

 

5.1.8 Övriga aspekter 

 

Många påpekade att läget hade stor betydelse och vissa ansåg till och med det var den största 

betydelsen för valet av lägenhet. Man kan också se att man tenderar att vilja bo under samma 

förutsättningar som sina nära vänner.39 

 

 

                                                 
39 Enligt Hans Lind, universitetslektor, KTH. 
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5.2 Simulering inkomster 

 
 Franskt par Svenskt par 
Han 23500 51700 75200 25000 35000 45000
Hon 20680 26320 28200 23000 28000 28000
Totalt 44180 78020 103400 48000 63000 73000
       
 25 år 35 år 45 år 25 år 35 år 45 år 
Bruttolön per månad 44 180 78 020 103 400 48 000 63 000 73 000
Beskattningsbar lön per 
månad 

34 460 60 856 80 652
48 000 63 000 73 000

Inkomstskatt 2 684 5 891 10 462 16 800 22 750 27 750
Nettolön per månad 31 777 54 965 70 190 31 200 40 250 45 250
       
Nettolöner per år 381 320 659 579 842 278 374 400 483 000 543 000
Skillnad i inkomst efter skatt 
mellan de båda paren 

   -2% -27% -36% 

Maximal betalningskapacitet 
per månad 

11 487 20 285 26 884 16 800 25 850 30 850 

Köpeskilling 1 671 111 3 028 889 3 968 889    
Lånesumma 1 504 000 2 726 000 3 572 000    
Ränta (15-års period) 4,0%40 4,0% 4,0%    
Amortering per månad 8 356 15 144 19 844    
Räntebetalning per månad 2 951 5 349 7 009    
Total betalning per månad 11 307 20 493 26 853    
Köpeskilling 1 070 000 2 013 000 3 102 800 
Lånesumma 963 000 1 811 700 2 792 520 
Ränta (5-års period) 4,43% 4,43% 4,43% 
Amortering per månad41 5 350 10 065 15 514 
Räntebetalning per månad 1 955 3 679 5 671 
Total betalning per månad42 7 305 13 744 21 185 
Total betalning per månad 
Utan amortering43 

1 955 3 679 5 671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40 http://www.meilleurstaux.com 
41 De fem första åren är amorteringsfria, enligt Nordea.  
42 Exklusive månadsavgift 
43 Man kan välja att inte amortera under en hel ägandeperiod. 
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5.3 Förklaring simulering 

 

Hyra eller äga? En simulering mellan Paris och Stockholm. 

 

Vår simulering bygger på tre par i åldrarna 25, 35 respektive 45 år som alla tillhör 

medelklassen. Vi har inte tagit med femmor i några av distrikten, detta eftersom det i vissa 

distrikt inte finns större lägenheter tillgängliga. Vi förutsätter att båda parter har en inkomst. 

Vi antog att lånet var upplagt på 15 år för både det franska och det svenska paret. Vi kan i vår 

simulering se vad den maximala summan som varje par kan låna är. Vi kan också se summan 

som ska återbetalas, vad som ska amorteras och hur stora räntekostnader som lånen medför. 

Det franska paret på 25 år kommer att ha en lägre inkomst före skatt än det svenska. Men det 

franska paret betalar en mycket lägre inkomstskatt än det svenska. Deras inkomst efter skatt 

blir således densamma. 

 

Vid 35 och 45 år kommer det franska paret att ha en högre inkomst än det svenska. Dessutom 

kommer det svenska paret att betala mer marginalskatt. Det 35-åriga svenska paret kommer i 

vår simulering att ha en 27% lägre inkomst än det 35-åriga franska paret, skillnaden på det 

45-åriga franska och svenska paret är 36%. 

 

Det franska paret, vare sig de hyr eller äger kan inte använda mer än 33% av deras beskattade 

inkomst i deras boende. Varken banken eller hyresvärden kommer att tillåta det. I Frankrike 

måste man betala en skatt på 10% om huset är mer än 10 år gammalt, vilket innebär att de 

flesta byggnader i Paris är inkluderade. Vi förutsätter i vår simulering att de 10 procenten är 

den kontanta insatsen och resten av köpeskillingen belånas.  

 

I Sverige rekommenderar man att betala en kontantinsats på 10%, men om inkomsten är bra 

och kalkylen ser bra ut kan man även få betala mindre än 10%. Det finns ingen bestämd 

procentuell maxgräns som man är tillåten att låna av sin inkomst, man tittar på 

boendekalkylen och ett minimum som måste finnas kvar efter boendekostnaderna är 7600 

kronor.44 Vi antar att räntan är fast för att underlätta modellen. Den genomsnittliga låneräntan 

i Frankrike är 4%/år.45 Den genomsnittliga räntan i Sverige på 5 år är 4,43%. 5 år är det som 

                                                 
44 Enligt Seb 
45 www.meilleurstaux.com 
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rekommenderats av samtliga banker som vi tillfrågat.46 Det franska paret måste börja 

amortera på lånet omedelbart till skillnad det svenska som kan välja att enbart betala räntan de 

fem första åren. 

 

Simulering på genomsnittliga priser och genomsnittlig hyra på lägenheter i Paris. 

 

Simuleringen visar: 

• Den genomsnittliga arean för en etta, två, trea, fyra och femma. 

• Den genomsnittliga hyran för ovanstående lägenhetsstorlekar. 

• Den genomsnittliga köpeskillingen för var och en av de ovanstående lägenheterna. 

• Den genomsnittliga månatliga kostnaden för en person som köper sin lägenhet.(4% 

ränta under 15 år). 

 

Vi har delat in de olika distrikten efter dess fastighetspriser: 

• Område 1: De högsta priserna – distrikt 6, 7, 8 och 16. 

• Område 2: De ganska höga priserna– distrikt 1, 2, 3, 4 och 5. 

• Område 3: De medelhöga priserna – distrikt  9, 14, 15 och 17. 

• Område 4: De ganska låga priserna – distrikt 11, 12 och 13. 

• Område 5: De låga priserna – distrikt 10, 18, 19 och 20. 

 

På så sätt har vi möjligheten att se vad varje par i var ålder har råd att hyra eller köpa, vilken 

storlek och i vilket distrikt.47 

 

Resultat från simuleringen på Paris bostadsmarknad. 

 

Det 25-åriga paret kan använda 11 372 kronor per månad till boende. Det 35-åriga paret kan 

använda 20 082 kronor per månad och slutligen det 45-åriga paret som kan använda 26 615 

kronor per månad. 

 

Det 25-åriga paret kan inte hyra vilken fyra som helst. De kan hyra en trea i område 3, 4 och 

5. På gränsen att kunna göra det i område 2 men absolut inte i område 1. De kan hyra en etta 

eller tvåa i samtliga distrikt. Det  35-åriga paret i sin tur kan hyra en femma i område 4 och 5. 
                                                 
46 Genomsnittlig fast bolåneränta på 5 år Seb, Fsb, Nordea, Stadshypotek och Spintab  
47 Statistik från FNAIM och Chambre des Notaires, 2005. 
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De kan också hyra en etta till en fyra i samtliga distrikt. Det 45-åriga paret kan hyra en femma 

i alla områden förutom område 1, där de kan bo i en fyra. 

Det 25-åriga paret kan enbart köpa 24-28 kvadratmeter, det kan de göra i alla zoner utom i 

område 1. De kan alltså inte köpa något större än en etta. 

Det 35-åriga paret kan enbart köpa en trea i område 5 och en tvåa i samtliga områden förutom 

område 1. Eftersom det typiska 35-åriga paret har två barn innebär det att det blir svårt att få 

plats om paret väljer att köpa. Det 45-åriga paret kan inte köpa en femma i Paris utan enbart 

en fyra i område 5 och en trea i område 3 till 5. Valfriheten är alltså ganska limiterad. 

 

Det är väldigt svårt att köpa en lägenhet i ett bättre område i Paris om man inte har tillgångar 

utöver sin inkomst. Detta är naturligtvis den största orsaken till att människorna i Paris väljer 

att hyra istället för att köpa, det håller inte ekonomsikt helt enkelt. Om man skulle införa 

samma amorteringsplaner i Frankrike skulle bostadsmarknaden i Paris bli mer dynamisk, men 

å andra sidan skulle efterfrågan öka vilket skulle innebära att fastighetspriserna skulle öka 

ytterligare. 

 

Den månatliga hyran/pay-back 

 

Pay-back innebär den genomsnittliga återbetalningstiden. Metoden utgår ifrån den tid det tar 

innan vi har fått tillbaka den ursprungliga investeringen.48 

 

Genom att räkna ut förhållandet mellan månadshyran per storlek och de olika distrikten och 

hur mycket vi behöver betala tillbaka vid ett köp, kan vi se att vi får ett resultat varierar från 

69% för en etta i område 5 till 43% för en femma i område 1. 

 

Bortsett från ettorna är förhållandet genomsnittligen 50% för alla lägenheter i alla områden. 

Detta innebär att ett par som köper sin lägenhet måste ha en dubbelt så stor inkomst efter skatt 

för att kunna uppnå samma standard som de skulle göra genom att hyra. 

 

 

 

 

                                                 
48 Bengt Kjelléns föreläsningsmaterial Investeringskalkyler. 
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6. Slutsats 

 
Vi har kommit fram till ett flertal skillnader på de båda bostadsmarknaderna. Den 

huvudsakliga och största skillnaden är amorteringsvillkoren. I Frankrike måste man 

omedelbart börja amortera på sina lån vilket innebär en högre utgift för fransmännen. I 

Sverige däremot kan man låta bli att amortera upp till 25 år eller mer. I många fall väljer man 

att börja amortera tillbaka efter 5 år. I Sverige känner bankerna sig så pass säkra att låna ut 

pengar till bostadsköp i Stockholm eftersom marknaden är så trygg och stabil. Man anser att 

det betyder mer att behålla sina kunder än att sätta dem i en svår ekonomisk situation och 

sedan inte få in de ränteintäkter som kunden betalat innan alltför stora amorteringar.  

Vi har noterat att räntenivån på bostadslån är ganska egala, runt 4%. Kunniga på området har 

dock informerat oss om en trolig räntehöjning i Sverige vilket i sin tur leder till att 

fastighetspriserna sjunker, slutsumman blir således densamma. En stor skillnad de båda 

länderna emellan är att man i Frankrike enbart kan ta ett lån på 33% av sin inkomst, oavsett 

hur stor inkomst man har. I Sverige är kravet enbart att en boendekalkyl visar att du som 

låntagare har 7200 kronor kvar efter boendekostnader, även om man rekommenderar kunden 

att betala 10% kontant.  

 

I Frankrike har man med de stränga amorteringarna och de tuffa lånevillkoren som 

medelinkomsttagare inte råd att köpa sitt boende. I Sverige räcker det om man har fast 

inkomst och att man efter räntekostnaderna har 7200 kronor kvar. 

 

Med de reglerade hyror vi har i Stockholm idag är det väldigt fördelaktigt att hyra sin bostad. 

Om vi jämför med småstäder, till exempel Gävle, kan vi se att det inte blir någon skillnad att 

köpa sin lägenhet istället för att hyra, vilket gör att man lätt gör valet att köpa sin bostad.  

Om marknadshyror slår igenom i Stockholm kommer det leda till en markant skillnad på 

hyresmarknaden. Alla kommer helt plötsligt inte ha råd att hyra en större lägenhet. Återigen 

kan vi se en skillnad mellan Stockholm och till exempel Gävle, marknadshyror på mindre 

orter kommer enbart i enstaka fall leda till några större skillnader i månadshyror. 

 

Något som man reflekterar över i Stockholm är bristen på hyresrätter i innerstaden. Om man 

tittar på den traditionella boendekarriären kan man se att unga människor tenderar att bo i 

innerstaden medan man som något äldre väljer att låta sina barn växa upp utanför staden. Där 
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dyker motsägelsen upp i form av att unga ofta inte har en jättestabil ekonomi utan tenderar 

hyra sitt boende och att man som äldre har skapat sig en trygg ekonomi som innebär att man 

ofta vill köpa sin bostad. Fler tillgängliga hyresrätter borde finnas i innerstaden medan 

bostadsrätterna huvudsakligen skulle finnas utanför staden. Vi har dock sett exempel på att 

man försöker att tvinga fastighetsägare att lämna lediga hyresrätter till bostadssökande som 

står i de kommunala bostadsköerna. 

 

Vi har tittat en del på besittningsrätten i de båda länderna. I Sverige har vi en stark 

besittningsrätt, man kan endast bli vräkt om man inte betalar hyran på lång tid eller 

vandaliserar i lägenheten eller trappuppgången. Man har ett starkt skydd som hyresgäst i 

Sverige vilket innebär att det i stort sätt är lika tryggt att hyra som att äga sitt boende. I 

Frankrike kan vi se att besittningsrätten i sig inte är så stark som i Sverige, men att det 

indirekt genom de långdragna juridiska processerna tar oerhört lång tid och är enormt 

kostsamt, leder till trygghet för hyresgästen. De flesta fastighetsägare i Paris vet redan från 

början att de inte har råd med en sådan process och i de fall de har det, tar det så pass lång tid 

att det ofta inte är värt att engagera sig i det. Många fastighetsägare i Paris väljer också att inte 

hyra ut sin lägenhet över huvud taget eftersom det kan medföra stora problem. Hyr man ut är 

man väldigt noga att kontrollera inkomst, kapital, intyg från tidigare hyresvärdar, vanligtvis ta 

tre månadshyror i förskott. I Sverige å andra sidan gör man en sedvanlig kreditupplysning 

men så länge det finns en inkomst godkänner man vanligtvis hyresgästen.  

 

Vi har alltefter uppsatsens gång förstått att det inte i lika stor utsträckning som vi tidigare trott 

är en investering att köpa sin lägenhet. Det kan naturligtvis vara lönsamt, men för att påvisa 

om det är den mest lönsamma investeringen måste man räkna på alternativkostnader.  

 

En skillnad på den Svenska och den Franska hyresmarknaden är att man i Sverige har vad 

man kallar förstahandskontrakt och andrahandskontrakt. I Frankrike enbart hyr man eller äger 

sin bostad. Vi kan konstatera att man tvingas att hyra sin bostad i Paris medan man i 

Stockholm har möjligheten att köpa sin lägenhet med en relativt låg inkomst. Däremot kan det 

vara svårare att få tag på en lägenhet att hyra i Stockholms innerstad än i Paris. 

Månadskostnaden på hyreslägenheter i Stockholm är rimlig, vilket förmodligen skulle 

innebära att om utbudet på hyresrätter var större i innerstaden skulle efterfrågan vara stor, 

detta om man inte inför marknadshyror i Stockholm. 
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8. Bilagor 
8.1 Intervjufrågor Hans Lind och Tommy Berger 

 

Intervjufrågor 
 
 
1. Vilka aspekter tror du spelar roll när man gör sitt val av boende? 
 
 
2. Hur stor betydelse anser du att låneräntan har för val av boendeform? Tror du att låneräntan 
är på väg att höjas? 
 
 
3. Hur stor betydelse anser du att fastighetspriserna har för val av boendeform? Tror du att 
fastighetsmarknaden har nått sin topp snart? 
 
 
4. Vilken betydelse anser du att inkomsten har för val av boendeform?  
 
 
5. Vilken betydelse anser du att storleken på amorteringar samt hur snabbt man måste börja 
amortera på lånet har? 
 
 
6. Tror du att fler personer skulle hyra sin lägenhet om det fanns ett större utbud av 
förstahandskontrakt? 
 
 
7. Tror du att människor skräms av att hyra med tanke på risken för att marknadshyror ska slå 
igenom? 
 
 
8. Vad tror du att den stora ökningen på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter beror 

på? 

 

9. Tror du att fastighetspriserna kommer att öka ytterligare? Eller är en vändning på väg? 

 

10. Anser du att det är en investering att köpa sin bostad? 

 

11. Vad är i dina ögon den bästa boendeformen? Äga eller hyra? 

 

13. Känner sig folk tryggare med att äga sin bostad? 
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8.2 Intervjufrågor privatpersoner Stockholm 

Frågor – Hyra eller äga sitt boende i Stockholm. Vad påverkar ert beslut? 
 
1. Var i Stockholm bor ni? 
 
 
2. Vilken boendeform har ni idag? Hyr eller äger ni? 
 
 
3. Hur många kvadratmeter bor ni på? 
 
 
4. Varför har ni valt det boende ni har idag? 
 
 
5. Har ni eventuella planer på att byta boendeform? Om ja, vad är anledningen till att ni 
byter? 
 
 
- har låneräntan någon betydelse för ert val? 
 
- har fastighetspriserna någon betydelse för ert val? 
 
- beror ert val på att det är svårt att få ett förstahandskontrakt?  
 
- beror ert val på att ni känner en osäkerhet i att hyra er bostad? 
 
- om Stockholm skulle införa marknadshyror skulle ni ändra er boendeform då? 
 
- har ert val något att göra med att ni vill slippa att låsa upp en stor summa pengar i er bostad?  
 
- har er inkomst någon betydelse för ert val? 
 
- har storleken på mäklarfirmans provision någon betydelse för ert val? 
 
- beror det på hur stora amorteringar vi måste göra? Eller på hur snabbt ni måste börja 
amortera på våra lån? 
 
- beror ert beslut på en framtida ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt? Eller en redan 
ombildad hyresrätt till bostadsrätt? 
 
 
6. Andra aspekter som har spelat in i ert beslut av boendeform. 
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8.3 Intervjufrågor privatpersoner Paris 

 

Questions – renting or owning your home in Paris. 
 
 
1. Where in Paris do you live?  
 
 
2. Do you rent or own your apartment today?  
 
 
3. How many squaremeters are your apartment? 
 
 
4. Why did you choose to rent/buy your apartment?  
 
 
5. Are you thinking of changing your way of living? If yes, what is the reason for that? 
  
 
- have the interest rent on a loan any importance in your choice? 
 
- have the price on apartments any importance in your choice? 
 
- have your choice anything to do with feeling insecure about not owning your home? 
 
- have your choice anything to do with you not wanting to invest a big amount of money that 
you could use for a more profitable investment?  
 
- have your income anything to do with your choice? 
 
- have the size of the comission to the real estate agent anything to do with your choice? 
 
- have the amount of principles anything to do with your choice of living? Or how fast you 
need to start with them? 
 
 
6. Other aspects that have influenced you in your choice of living. 
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8.4 Enkät Stockholm 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marknadsundersökning  
Hyra eller äga sitt boende? 

 
 

Vi studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet och genomför nu en 
enkätstudie inför vår kandidatuppsats. Vi undersöker vad befolkningen i Stor 

Stockholm bygger sina beslut gällande sin boendeform på. Vi vänder oss nu till 
ett tiotal personer per stadsdel för att med er hjälp kunna komma till en slutsats i 

vår frågeställning. 
Tack för att du deltar i vår studie! 
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Enkät– Hyra eller äga sitt boende i Stockholm. 
Vad påverkar ert beslut i frågan hyra eller köpa? 
 
1. Vilken stadsdel bor ni i? 
 
Södermalm  
Kungsholmen  
Vasastan  
Norrmalm  
Östermalm  
 
 
2. Vilken boendeform har ni idag?  
Äger  
Hyr  
 
3. Har ni planer på att byta boendeform? 
Ja  
Nej  
 
4. Varför har ni valt det boende ni har idag? 
 
Om ni hyr: 
 
1. Skulle ni ändra er boendeform om man införde marknadshyror i Stockholm? Ja Nej 
2. Beror ditt beslut på de höga fastighetspriserna? Ja Nej 
3. Har ert val något att göra med att ni vill slippa att låsa upp en stor summa pengar?  
    Ja Nej  
4. Har storleken på mäklarfirmans provision någon betydelse för ert val? Ja Nej  
5. Har er inkomst någon betydelse för ert val? Ja Nej 
6. Beror ert beslut på framtida ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt? Ja Nej 
7. Annan anledning………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Om ni äger: 
 
1. Är beslutet grundat på låneräntan? Ja Nej 
2. Har ert val något med en investering att göra? Ja Nej 
3. Beror det på hur stora amorteringar vi måste göra?  
    Eller på hur snabbt ni måste börja amortera på era lån? Ja Nej 
4. Beror ert beslut på att ni tagit del i en ombildning av hyresfastighet till bostadsrätt?  
    Ja Nej 
5. Beror ert val på att det är så pass svårt att få ett förstahandskontrakt? Ja Nej 
6. Beror ert val på att ni känner en osäkerhet i att hyra er bostad? Ja Nej 
7.Annan anledning………………………………………………………………………........ 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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8.5 Enkät Paris 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etude de marché 
Louer ou bien posséder votre appartement? 

 
 

Nous sommes deux étudiantes en école de commerce á l’université de 
Stockholm en Suede. Nous travaillons sur une étude de marché dans le cadre de 

nos études. Nous recherchons sur quels criteres les habitants de Paris intra 
muros prennent la décision d’acheter leur appartement plutot que de le louer. 

Nous vous serions tres reconnaissantes de répondre a ce court questionnaire afin 
d’avoir votre avis. Merci d’avance 
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Questionnaire– Louer ou posséder son logement?  
Quels sont les aspects qui influencent votre décision? 
 
1. Dans quelle partie de Paris habitez-vous? 
 
Partie 1: arrondissement  6, 7, 8 och 16  
Partie 2: arrondissement  1, 2, 3, 4 och 5  
Partie 3: arrondissement  9, 14, 15 och 17  
Partie 4: arrondissement  11, 12 och 13  
Partie 5: arrondissement  10, 18, 19 och 20  
 
2. Aujourd’hui, louez-vous ou possédez-vous votre appartement? 
 
Je loue mon appartement   
Je possede mon appartement  
 
3. Avez-vous l’intention de déménager dans un futur proche (un an)? 
    Oui  Non  
 
4. Pouquoi avez-vous choisi de vivre dans le logement que vous occupez actuellement 
aujourd’hui?  
 
 
Si vous louez votre appartement: 
 
- Parce que les prix a l’achat sont tres élevés OuiNon 
- Parce que je ne veux pas investir une grosse somme d’argent que je pourrais investir dans un 
autre domaine OuiNon  
- Parce que les commissions d’agence sont trop élevées OuiNon 
- A cause de mes revenus OuiNon 
- La part du remboursement en capital hors intérets a influencé ma décision. Ou bien le fait de 
devoir rembourser le principal immédiatement est pour moi un handicapOuiNon 
- Autres raisons (précisez):  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Si vous possedez votre appartement: 
 
- Parce que les taux d’interets sont bas actuellement OuiNon 
- Parce que je considere que posseder mon appartement est un bon investissement OuiNon 
- Mon choix est lié á un besoin de sécurité dans le fait de posséder mon 
appartementOuiNon 
- Autres raisons (précisez):  
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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8.6 Simulering Stockholm 

 

Stockholms bostadsmarknad 2006      
Svenska Kronor 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum & fler 
Östermalm      
Genomsnittlig area 29 59 84 116 170
Genomsnittlig hyra per månad 2409 4901 6979 9676 14 872

Genomsnittlig köpeskilling 
1 015 

000
2 184 

000
3 435 

000
5 300 

000 7 575 000
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 2347 6776 10 496 14 762 21 081
      
Vasastan      
Genomsnittlig area 28 64 93 107                160 
Genomsnittlig hyra per månad 2363 5317 7726 8889           13 295 

Genomsnittlig köpeskilling 907 000
2 348 

000
3 809 

000
3 985 

000 
            6 450 
               000   

Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 2930 7481 11 780 12 010           18 498 
      
Kungsholmen      
Genomsnittlig area 30 53 83 107 148
Genomsnittlig hyra per månad 2492 4403 6895 8889 12 296

Genomsnittlig köpeskilling 
1 037 

000
1 387 

000
2 909 

000
4 199 

000 6 350 000
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 3252 5192 9660 13 477           18 206 
      
Norrmalm  

Genomsnittlig area 32 66 79 105 180
Genomsnittlig hyra per månad 2658 6580 7876 8723 14 124

Genomsnittlig köpeskilling 
1 400 

000
2 475 

000
2 815 

000
2 995 

000 6 900 000
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 5344 7446 10 211 10 939           21 451 
      
Södermalm      
Genomsnittlig area 27 58 79 103               138 
Genomsnittlig hyra per månad 2243 4818 6563 8557           11 465 

Genomsnittlig köpeskilling 991 000
1 671 

000
2 546 

000
3 745 

000 
            5 330 
               000  

Genomsnittlig kostnad per månad vid  3541 6627 8696 12 285           14 714 
49 50 
 

 

 

 

                                                 
49 Månadskostnaden vid köp är beräknad på månadsavgiften och räntekostnader. Vi har räknat med att hela 
köpeskillingen belånas. 
50 Månadshyrorna är hämtade från statistik av USK (2004) och är beräknad på en årshyra av 
997kronor/kvadratmeter. 
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8.7 Kostnadsskillnad mellan att äga och hyra sin bostad i Stockholm51 

 
Östermalm 

Kvm Hyra Äga52  Differens 
1:a 29 2409 3347  938 
2:a 59 4901 6776  1875 
3:a 84 6979 10496  3517 
4:a 116 9676 14762  5086 
5:a 179 14872 21041  6169 
 
 
Vasastan 

Kvm Hyra Äga  Differens 
1:a 28 2363 2930  567 
2:a 64 5317 7481  2164 
3:a 93 7726 11780  4054 
4:a 107 8889 12010  3121 
5:a 160 13295 18498  5203 
  
 
Kungsholmen 

Kvm Hyra Äga  Differens 
1:a 30 2492 3252  760  
2:a 53 4403 5192  789  
3:a 83 6895 9660  2765  
4:a 107 8889 13477  4588  
5:a 148 12296 18206  5910 
 
 
Norrmalm 

Kvm Hyra Äga  Differens 
1:a 32 2658 5344  2686  
2:a 66 6580 7476  896  
3:a 79 7876 10211  2335  
4:a 105 8723 10939  2216  
5:a 170 14124 22451  8327 
 
 
Södermalm 

Kvm Hyra Äga  Differens 
1:a 27 2243 3532  1289 
2:a 58 4818 6627  1806 
3:a 79 6563 8696  2133 
4:a 103 8557 12285  3728 
5:a 138 11465 14714  3249 
 

                                                 
51 Ägarsiffrorna är från simuleringen för Stockholms bostadsmarknad. Hyressiffrorna är beräknade på USK:s 
siffror som använts i simulering Stockholm. 
52 Kostnad/månad 
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8.8 Simulering Paris53 

 

Paris bostadsmarknad 2005      
Svenska Kr 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum & fler
1rsta distriktet      
Genomsnittlig area 26 49 72 95 138
Genomsnittlig hyra per månad 5972 9502 13 950 18 936 27 450

Genomsnittlig köpeskilling 
1 532 

999
2 889 

114
4 245 

228
5 601 

343 8 136 687
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 11 754 22 151 32 549 42 947 62 385
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,53 0,45 0,45 0,46 0,46
      
2ra distriktet      
Genomsnittlig area 25 49 72   
Genomsnittlig hyra per månad 5 552 10 000 12 835   

Genomsnittlig köpeskilling 
1 260 

716
2 471 

004
3 630 

863   
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 9 666 18 946 27 839   
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,60 0,55 0,48   
      
3dje distriktet      
Genomsnittlig area 26 45 76   
Genomsnittlig hyra per månad 5992 9433 12 930   

Genomsnittlig köpeskilling 
1 403 

895
2 429 

818
4 103 

692   
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 10 764 18 630 31 464   
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,58 0,53 0,43   
      
4de distriktet      
Genomsnittlig area 28 49 61 88  
Genomsnittlig hyra per månad 6 687 10 206 11 897 15 856  

Genomsnittlig köpeskilling 
1 603 

151
2 805 

515
3 492 

579
5 038 

475  
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 12 292 21 510 26 778 38 630  
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,57 0,49 0,46 0,43  
      
5te distriktet      
Genomsnittlig area 24 42 62 97  
Genomsnittlig hyra per månad 5 983 2 091 12 033 20 167  

Genomsnittlig köpeskilling 
1 466 

231
2 565 

904
3 787 

763
5 926 

016  
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 11 242 19 674 29 042 45 436  
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,55 0,48 0,43 0,46  
      
      
                                                 
53 Genomsnittlig area, FNAIM 
Genomsnittlig hyra per månad, FNAIM samt 4% underhållningskostnad som är obligatorisk i Frankrike. 
Genomsnittlig köpeskilling, Chambre des Notaires Ile de France 
Genomsnittlig kostnad per månad vid köp, 4% ränta samt amortering över 15 år samt månadsavgift. 
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6te distriktet 
Genomsnittlig area 28 50 73   
Genomsnittlig hyra per månad 6 980 10 753 16 023   

Genomsnittlig köpeskilling 
2 003 

084
3 576 

935
5 222 

325   
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 15 358 27 425 40 041   
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,47 0,41 0,42   
      
7de distriktet      
Genomsnittlig area 26 47 66 108 155
Genomsnittlig hyra per månad 6129 9873 13 090 21 653 31 860

Genomsnittlig köpeskilling 
1 692 

531
3 059 

575
4 296 

425
7 030 

514 10 090 089
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 12 977 23 458 32 942 53 904 77 362
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,49 0,44 0,41 0,42 0,41
      
8de distriktet      
Genomsnittlig area 28 58 83  158
Genomsnittlig hyra per månad 6 667 11 770 16 794  30 432

Genomsnittlig köpeskilling 
1 652 

633
3 423 

311
4 898 

876  9 325 571
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 12 671 26 248 37 561  71 501
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,53 0,45 0,45  0,43
      
9de distriktet      
Genomsnittlig area 24 43 66 88 150
Genomsnittlig hyra per månad 5357 7860 11 770 14 732 23 560

Genomsnittlig köpeskilling 
1 119 

427
2 005 

640
3 078 

425
4 104 

566 6 996 420
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 8 583 15 377 23 603 31 470 53 643
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,62 0,51 0,50 0,47 0,44
      
10de distriktet      
Genomsnittlig area 26 41 66 98 126
Genomsnittlig hyra per månad 5 318 7087 10 636 13 979 18 867

Genomsnittlig köpeskilling 
1 049 

637
1 655 

197
2 664 

463
3 956 

324 5 086 702
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 8 048 12 691 20 429 30 334 39 001
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,66 0,56 0,52 0,46 0,48
      
11te distriktet      
Genomsnittlig area 26 44 72 91 122
Genomsnittlig hyra per månad 5 386 7791 12 552 15 221 19 923

Genomsnittlig köpeskilling 
1 144 

036
1 936 

062
3 168 

101
4 004 

127 5 368 171
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 8 771 14 844 24 290 30 701 41 159
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,61 0,52 0,52 0,50 0,48
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12te distriktet 
Genomsnittlig area 24 43 66 90  
Genomsnittlig hyra per månad 5 220 7762 11 193 15 308  

Genomsnittlig köpeskilling 
1 049 

999
1 881 

248
2 887 

497
3 937 

496  
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 8 051 14 424 22 140 30 189  
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,65 0,54 0,51 0,51  
      
13de distriktet      
Genomsnittlig area 27 42 62  116
Genomsnittlig hyra per månad 5435 7771 10 469  23 960

Genomsnittlig köpeskilling 
1 227 

186
1 908 

957
2 817 

984  5 272 357
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 9 409 14 636 21 606  40 424
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,58 0,53 0,48  0,59
      
14de distriktet      
Genomsnittlig area 27 41 63 84 117
Genomsnittlig hyra per månad 5670 7801 11 135 15 788 22 103

Genomsnittlig köpeskilling 
1 324 

582
2 011 

403
3 090 

692
4 120 

922 5 739 856
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 10 156 15 422 23 697 31 596 44 009
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,56 0,51 0,47 0,50 0,50
      
15tde distriktet      
Genomsnittlig area 26 43 66 88 126
Genomsnittlig hyra per månad 5552 7947 11 633 15 778 24 235

Genomsnittlig köpeskilling 
1 292 

448
2 137 

511
3 280 

830
4 374 

440 6 263 403
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 9 909 16 388 25 154 33 540 48 023
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,56 0,48 0,46 0,47 0,50
      
16tde distriktet      
Genomsnittlig area 26 49 76 101 157
Genomsnittlig hyra per månad 5640 8602 14 968 19 659 29 660

Genomsnittlig köpeskilling 
1 418 

681
2 673 

668
4 146 

913
5 511 

030 8 566 650
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 10 877 20 499 31 795 42 254 65 682
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,52 0,42 0,44 0,47 0,45
      
17de distriktet      
Genomsnittlig area 24 43 69 94 147
Genomsnittlig hyra per månad 5288 7703 12 004 17 303 27 148

Genomsnittlig köpeskilling 
1 139 

562
2 041 

715
3 276 

241
4 463 

285 6 979 817
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 8 737 15 654 25 119 34 221 53 515
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,61 0,49 0,48 0,51 0,51
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18de distriktet 
Genomsnittlig area 25 40 57   
Genomsnittlig hyra per månad 4878 6892 9062   

Genomsnittlig köpeskilling 905 925
1 449 

480
2 065 

509   
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 6 946 11 113 15 837   
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,70 0,62 0,57   
      
19de distriktet      
Genomsnittlig area 27 40 68 88  
Genomsnittlig hyra per månad 5034 7009 11 037 12 816  

Genomsnittlig köpeskilling 952 067
1 410 

470
2 397 

799
3 103 

034  
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 7 300 10 814 18 384 23 792  
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,69 0,65 0,60 0,54  
      
20de distriktet      
Genomsnittlig area 24 42 58 87  
Genomsnittlig hyra per månad 4623 6999 9033 13 481  

Genomsnittlig köpeskilling 915 259
1 601 

704
2 211 

876
3 317 

815  
Genomsnittlig kostnad per månad vid 
köp 7 018 12 280 16 960 25 438  
Månatlig hyra/månatlig pay-back 0,66 0,57 0,53 0,53  
      
Genomsnittligt: 0,58 0,50 0,48 0,47 0,48
      
    Vad de har råd med 
     25-årigt par 
     35-årigt par 
     45-årigt par 
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8.9 Distrikt i Paris 
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Tabellen ovan visar: 

• Kolumn 1, olika stadsdelar i Paris där ett flertal tillhör ett utav de tjugo distrikten som 

Paris är indelat i. 

• Kolumn 2, genomsnittligt pris i Euro per kvadratmeter under tredje kvartalet 2005. 

• Kolumn 3, procentuell utveckling under 2005.54 

                                                 
54  http://www.lexpress.fr/services/immobilier/dossier/immobilier/dossier.asp?ida=437236 


