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Sammanfattning 

Stockholms lägenhetsmarknad lider av en rad problem som bottnar i att 
hyressättningen är reglerad. Ett införande av marknadshyra antas därför på sikt råda 
bot på många av de problem som existerar på Stockholms lägenhetsmarknad. 
 
Hur skulle då boendekostnaden påverkas om marknadshyra införs? Denna fråga är 
naturligtvis intressant att försöka besvara för såväl boende som investerare och 
förvaltare på lägenhetsmarknaden. Syftet med föreliggande uppsats är att besvara 
denna fråga genom att konstruera en modell för beräkning av boendekostnad på 
Stockholms bostadsmarknad då effekterna av marknadshyra antas ha nått sitt 
jämviktsläge. 
 
Resultatet är en modell som bygger på att hushållens disponibla inkomster påverkar 
deras betalningsvilja på bostadsmarknaden. Vidare antas att hushållen inte har någon 
särskild preferens gällande upplåtelseform. Det vill säga för det stora flertalet spelar det 
ingen roll om man bor i bostads- eller hyresrätt. Boendekostnaden och tillgängligheten 
på bostadsmarknaden avgör valet av bostadsform. 
 
Genom att sammanföra de två nuvarande bostads- och hyresrättsmarknaderna, för att 
studera vad som händer med den disponibla inkomstfördelningen för den totala 
marknaden, kan man dra slutsatser om vad priset på den nya aggregerade marknaden 
blir. 
 
Slutsatser 

• Boendekostnaden, i innerstan, om vi haft marknadshyra idag, skulle vara 
cirka 1850 kr per m2 och år, att jämföra med dagens hyra på 1020 kr per 
m2 och år. 

• Hyreskostnaden, i innerstan, hade därmed varit cirka 81 % högre än 
idag. 

• Bostadsrättspriserna, i innerstan, hade varit cirka 14 % lägre än idag. 
• En tvåa på 61m2 i innerstan som i dag kostar 5185 kr att hyra skulle med 

marknadshyra kosta 9370 kr/månad att hyra. 
• En bostadsrätts-tvåa på 61m2 i innerstan som i dag är värd 2,66 Mkr 

skulle vara värd 2,29 Mkr om marknadshyra rådde på 
hyreslägenhetsmarknaden. 

 
 
 
 
Sökord: marknadshyra, boendekostnad, hyresreglering, bruksvärde, lägenhet, hyresrätt, 
bostadsrätt 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  

Idag bygger hyresmarknaden för flerbostadshus i Stockholm på bruksvärdessystemet. 
Bruksvärdessystemet fungerar i korthet så att de allmännyttiga bostadsförvaltarnas 
självkostnader sätter hyresnivån områdesvis. Detta har lett till att hyran för lägenheter i 
attraktiva lägen skiljer sig mycket lite från lägenheter i mindre attraktiva områden. I sin 
tur leder detta till ett efterfrågeöverskott i populära områden, som exempelvis 
Stockholms innerstad1. 
 
Den relativt låga bruksvärdeshyran gör att det inte alltid är ekonomiskt fördelaktigt att 
bygga nya hyresrätter i attraktiva lägen. De privata aktörer som avser att bygga i 
attraktiva områden bygger därför i huvudsak bostadsrätter. Kommunen bygger dock en 
del nya hyresrättslägenheter även i attraktiva områden. Det enhetliga hyressystemet 
innebär även att en lägenhets placering i fastigheten ej påverkar hyran. Exempelvis är 
en högt belägen lägenhet vanligen mer attraktiv än en på bottenvåningen. En annan 
nackdel med rådande system är att investerarna är utsatta för en politisk risk i och med 
att det inte är marknaden som styr hyresutvecklingen. 
 
Eftersom det finns ett ”övervärde” i hyresrätterna så kommer de sällan ut på 
bostadsmarknaden, i stället säljs många kontrakt svart och även byten är vanliga 
(Ljungkvist, 1999). Dessutom omvandlas många hyresrättsfastigheter till bostadsrätter. 
Andelen hyresrätter i Stockholm har således minskat drastiskt de senaste åren. 
Kötiderna är långa. Fördelningen av bostäder är inte effektiv. Många som innehar 
attraktiva hyreskontrakt vill egentligen ha något av de andra attraktiva kontrakten, men 
hindras av hyresmarknadens tröghet. De som snabbt behöver en bostad för en relativt 
kort period är hänvisade till andrahandskontrakt eller till att köpa en bostadsrätt.  
 
För att lösa den uppkomna situationen på bostadsmarknaden anser många att en friare 
hyressättning är den rätta vägen att gå. 

1.2 Problemområde 
 
Det bruksvärdesystem som vi idag har, ersatte under 60-talet den hyresreglering som 
då fanns. Syftet med det nya systemet var inte att påverka hyran på marknad där utbud 
och efterfrågan var i jämvikt. Istället var tanken att reglera marknad där obalans rådde. 
Likvärdiga lägenheter på en och samma ort skulle ha samma bruksvärde. Med 
bruksvärde menas grad av praktisk användbarhet (Birgersson, 2000, s 29). Andra 
definitioner på bruksvärdeshyra är att det är den överenskomna hyran, att det är 
marknadshyran eller att det är den hyra som speglar den genomsnittliga konsumentens 
värderingar (Lind, 2001). 
 

                                       
 
 
 
 
1 Med Stockholms innerstad avses området innanför tullarna. Det vill säga Malmarna samt Kungsholmen. 
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Begreppet marknadshyra kan definieras som den hyra som uppstår på en fri och 
öppen marknad då utbudet möter efterfrågan. Vad som menas med att marknaden är 
fri och öppen är dock inte helt lätt att avgöra. En befintlig hyresgäst har ett underläge i 
en hyresförhandling eftersom uppoffringen för att flytta är stor. Det vet hyresvärden 
om och kan därför höja hyran över den nivå som han/hon skulle kunna få ut av någon 
annan hyresgäst på en fri och öppen marknad. För att förhindra denna situation kan 
ett skydd införas, vilket hindrar hyresvärd från att höja hyran mer vid förlängningen av 
hyreskontraktet, än vad som går att få ut av en ny hyresgäst. Vidare finns andra 
hyresregleringsformer som innebär att steget mot marknadshyror inte tas fullt ut. Dessa 
kan exempelvis skydda hyresgästen mot snabba hyresökningar, antingen med hjälp av 
en fast procentgräns eller med hjälp av någon typ av indexering.  
 
Den största nackdelen med att införa marknadshyror ur hyrestagarnas perspektiv, är att 
hyrorna överlag kommer att stiga. Detta kommer i sin tur leda till att hushåll med låga 
inkomster inte längre kommer ha råd att bo kvar, eller flytta till de mest attraktiva 
områdena. Detta kommer därmed att öka segregationen (Turner, 2000). Vissa menar 
dock att marknaden redan är så segregerad att påverkan blir försumbar (Lind, 1995). 
Att hyrorna går upp skulle även innebära att fastighetsägarna skulle göra oförtjänade 
vinster. Detta genom att fastighetsägarna då de köpt huset, erhållit fastigheten till ett 
lägre pris än vad fastigheten hade betingat om marknadshyra hade tillämpats. De 
fastighetsägare som byggt har dessutom ofta gjort detta med kraftiga subventioner.  
 
Huvudproblemet för den här uppsatsen är att ta reda på vad en tänkt marknadshyra 
för en Stockholmslägenhet, på exempelvis två rum och kök skulle ligga på. Lägenheter 
med olika lägen inom Stockholms kommun kommer att studeras. Marknadshyran 
uppstår där utbud och efterfrågan möts. Utbudet av bostäder förhåller sig tämligen 
konstant, medan efterfrågan påverkas av flera olika faktorer. Ett faktum som försvårar 
identifieringen av marknadshyran, är att marknaden och därmed efterfrågan kommer 
att påverkas av en förändrad hyressättning.  
 
I och med att priserna på en fri marknad är dynamiska och därmed fluktuerar med 
tiden så måste man sätta en referenstidpunkt. Med tanke på konjunkturcykler och 
andra prispåverkande faktorer, samt för att resultatet ska bli så enkelt och tydligt som 
möjligt sätts denna tidpunkt till nutid, år 2006. Naturligtvis kommer även historisk data 
vara relevant i vissa avseenden och då kommer vi även att beakta dessa, men det är år 
2006 som utgör värdeåret. 
 
Resultatet av denna studie borde dels vara intressant ur allmänintresse, men även ur ett 
investeringsperspektiv för bostadsföretag och byggföretag. Det på grund av att man får 
en möjlighet att bilda sig en uppfattning, om vilken avkastning investerarna kan tänkas 
få på sitt investerade kapital. 

1.3 Syfte   

Syftet för denna kandidatuppsats är att ta fram en modell för beräkning av vad 
boendekostnaden, för en lägenhet i Stockholms innerstad, hade varit vid 
marknadshyressättning på hyreslägenhetsmarknaden.  

1.4 Avgränsning  

För att göra modellframtagandet realistiskt genomförbart inom avsatt tid, kommer 
endast boendekostnaden för en genomsnittlig lägenhet i Stockholms innerstad att 
beräknas. Modellen kommer vidare att bygga på att marknaden befinner sig i balans 
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beträffande utbud och efterfrågan för de två boendeformerna hyresrätt och bostadsrätt. 
Marknaden förutsätts alltså vara i balans och ej i svängning, vilket kan vara fallet vid 
övergång till marknadshyror. Modellen kommer därmed ej beskriva det tillstånd som 
initialt kommer att råda på bostadsmarknaden om marknadshyror införs. 
 
Beträffande det bostadsrättsliga regelverk som kommer att gälla i samband med 
marknadshyressättning, exempelvis besittningsrätt, hyreshöjningar med mera, så 
kommer inget specifikt regelverk att antas. Modellen förutsätter dock en i allt väsentligt 
oreglerad marknad. Vår uppskattade marknadshyra bygger på ett värdeår 2006. 
Marknaden förutsätts vara i balans och ej i svängning, vilket kan vara fallet vid en 
hastig övergång till marknadshyror.  

1.5 Disposition 

Kapitel ett omfattar inledning och metod. Inledningen behandlar problemet, dess 
bakgrund och arbetets syfte med avgränsning. Metoddelen avhandlar vetenskapliga 
förhållningssätt som använts i uppsatsen samt de teoretiska och praktiska metoder som 
tillämpats vid uppsatsens genomförande. Kapitel tre behandlar dagens 
hyresmarknadssystem och dess tillkomst, samt hur ett marknadshyressystem skulle 
kunna fungera. Dessutom listas de viktigaste studierna som finns på området. Kapitel 
fyra avhandlar den i studien framtagna modellen med indata och specifikationer. 
Därefter följer kapitlen resultat, diskussion samt slutligen våra slutsatser. 
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2 Hyresmarknaden 

Författarnas tanke är att först förklara vad som avses med bruksvärdesystemet och 
sedan vad som avses med hyresförhandlingssystemet. Med hjälp av dessa två 
beskrivningar borde det bli lättare för läsaren att förstå dagens system, som utgörs av 
dessa båda. Om förståelse finns för dagens system, bör det vara tydligt vilken stor 
reform ett införande av marknadshyra skulle vara. Men först avser författarna belysa 
hur det var innan bruksvärdesystemets intåg. 

2.1 Bruksvärdessystemet intåg 

Den moderna hyresrätten växte fram samtidigt med industrisamhället. 
Industrialiseringen innebar inte enbart en urbanisering i Sverige, utan också en ny syn 
på nyttjanderätten. I 1907 års nyttjanderättslag uttrycktes hur nyttjande över reglerade 
rättsområden som arrende, tomträtt och hyresrätt skulle brukas. Lagen byggde på en i 
princip obegränsad avtalsfrihet. Inga kollektiva bestämmelser över hyra och 
besittningsskydd förekom, utan dessa förhandlades fram individuellt i det enskilda 
hyresavtalet. Denna obegränsade avtalsfrihet visade sig medföra negativa sociala 
effekter. Detta eftersom det i bristsituationer skedde hyreshöjningar som knappast var 
socialt accepterade. Av denna anledning så tillkom vissa lagregleringar redan under 
första världskriget beträffande hyra och besittningsskydd. Men redan några år efter 
krigets slut återgick man till det mer liberala synsättet igen. 
 
Livliga debatter om hyresgästernas besittningsskydd ägde sedan rum under 1920- och 
1930-talet, men det dröjde ändå fram till 1939 och andra världskrigets slut innan 
någonting verkligen hände. Tre år senare infördes hyresregleringslagen, vilket i princip 
innebar att hyrorna låstes till 1942 års nivå. Höjningar kunde då endast ske med 
tillstånd från myndigheterna. Efter diverse revideringar av hyreslagarna under 50- och 
60-talet, lade regeringen våren 1967 fram ett förslag till ny hyreslagstiftning. De nya 
reglerna trädde  i kraft 1969. Detta regelverk har i efterhand kommit att kallas 
bruksvärdesystemet (Birgersson, 2000, s15-18).  
 
Det främsta syftet med bruksvärdessystemet var att öka hyresgästens besittningsrätt. 
Hyresvärdens makt att utföra kraftiga hyresökningar minskade, vilket tryggade 
hyresgästens ställning på hyresmarknaden. Tanken var att avtalsfrihet skulle råda 
mellan hyresgäst och hyresvärd (Lindbeck, 1972, s71-74). Nedan följer en kort 
beskrivning av bruksvärdessystemets tre grundpelare, besittningsskydd, hyresspärr, 
jämförelseprövning. 

2.1.1 Besittningsskydd 

Med besittningsskydd för hyresgäst menar man att han eller hon ska ha ett skydd, så 
att denne vid intresse ska kunna behålla sin hyreslägenhet. Det direkta 
besittningsskyddet ger hyresgästen rätt till förlängning av hyresförhållandet 
(optionsrätt), så att han eller hon kan bo kvar. Det indirekta besittningsskyddet ger inte 
hyresgästen någon rätt till att bo kvar i lägenheten, men rättslig prövning och 
eventuellt skadestånd vid ogrundad uppsägning (Birgersson, 2000, s 18). 
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2.1.2 Hyresspärr 

Hyresgästens rätt till förlängning av ett hyresavtal förutsätter att det finns ett hyrestak. 
Utan ett sådant tak skulle besittningsskyddet sakna trovärdighet. Hyresspärren som 
skulle gälla för sittande hyresgäst hade två syften. Det första syftet var att förhindra 
oskäliga hyreskrav och det andra syftet var att förhindra att hyresvärden drar nytta av 
sittandes hyresgästs särskilda transaktionskostnader (Birgersson, 2000, s 20-21). 

2.1.3 Jämförelseprövning 

För att kunna utföra en jämförelseprövning mellan likvärdiga lägenheter, kan man 
beakta vad hyreslagstiftningssakkunniga beskrivit och sammanfattat i en proposition: 
”hyresgästen skall inte vara skyldig att godta en hyra som är oskälig” samt ”hyresgästen 
måste godta den fordrade hyran, om den inte väsentligt överstiger hyran för lägenheter 
som med hänsyn taget till bruksvärdet är likvärdiga”. Med bruksvärde menar man vad 
lägenheten med hänsyn till beskaffenheter och förmåner samt övriga faktorer kan 
anses vara värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. Man ska bortse från exempelvis 
produktions-, drifts- och förvaltningskostnader samt från andra särskilda betingelser för 
hyresrätten (Birgersson, 2000, s.22). 
  

2.2 Hyresförhandlingssystemet 

Stockholms Fastighetsägareförening bildades år 1870, därefter följde även andra städer 
efter. År 1923 bildades Hyresgästernas Riksförbund, vilka såg som sin viktigaste uppgift 
att införa ett besittningsskydd för hyresgästerna samtidigt som man önskade få kontroll 
på hyresnivåerna. Redan under 1930-talet genomfördes de första kollektiva 
förhandlingarna mellan hyresvärdar och hyresgäster. Parterna enades år 1933 om en 
förhandlingsordning för att förebygga framtida konflikter. År 1950 bildade ett femtiotal 
allmännyttiga bostadsföretag riksorganisationen SABO. SABO och Hyresgästernas 
Riksförbund kom 1957 överens om att, för såväl anslutna bostadsföretag som för 
respektive hyresgästförening, anta en gemensamt utarbetad förhandlingsordning 
(Birgersson, 2000, s.43-45,47-49). 

2.3 Bruksvärdes- och hyresförhandlingssystemets samverkan med 

varandra   

Hyresförhandlingslagen reglerar på vilket sätt kollektiva avtal får träffas mellan 
hyresvärdar och hyresgässter. Medan bruksvärdessystemet inte är något 
hyressättningssystem eftersom det inte anger hur den grundläggande hyresnivån skall 
fastställas. Hyresskillnader mellan lägenheter med olika bruksvärde har inte lagstiftaren 
eller rättspraxis uttalat sig om. Hyresnämnden kan endast bedöma om en viss hyra är 
skälig i jämförelse med andra likvärdiga lägenheter, inte om den grundläggande 
hyresnivån är rättvis (ibid, s.57-58).  

2.4 Teori om hyresreglering  

Vid hyresregleringar kommer priset att vara lägre än jämviktspriset. Följden blir att 
producenterna inte kommer att producera tillräckligt med hyreshus för att tillgodose 
den  existerande efterfrågan. Därmed kommer många människor vara tvungna att köa 
för att få tillträde till sin önskade lägenhet. Fördelen med hyresregleringar är att fler får 
ekonomisk möjlighet att efterfråga en hyreslägenhet, men samtidigt blir nackdelen ett 
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ineffektivt hyressystem som innebär att ett färre antal människor faktiskt får möjlighet 
att hyra en lägenhet samt att långa köer uppstår. 

 
Diagram 1. Marknad med hyresreglering 

 

2.5 Potentiella problem i samband med införandet av marknadshyra 

För att kunna införa marknadshyra bör en del potentiella problem behandlas. Ska 
marknadshyra omedelbart råda för samtliga hyresrätter? Eller ska denna övergång till 
ett nytt system ske successivt? Kommer segregeringen att öka? Många personer 
kommer visserligen att kunna flytta till deras, med avseende på relativ köpkraft, rätta 
hyreslägenhet. Men vad händer med dem som måste flytta från deras nuvarande 
önskelägenhet på grund av att den nu blir för dyr? Kommer dessa människor vara 
tvungna att byta jobb, på grund av att de får för långt avstånd mellan den nya 
bostaden och deras nuvarande jobb? Som synes så uppkommer en hel del frågor som 
noga måste övervägas. Nedan presenteras förslag på hur man kan lösa de problem 
som kan uppstå i samband med en övergång till marknadshyra. 

2.5.1 Avtalsregleringsförslag vid införandet av marknadshyra 

Först och främst så kan det vara på sin plats att förklara skillnaden mellan 
marknadshyra och en fri hyresmarknad. Den stora skillnaden mellan dessa två relativt 
likalydande begrepp, är att en situation med fri hyresmarknad utesluter existensen av 
regleringar medan begreppet marknadshyra innefattar möjligheten att trygga 
situationen för hyresgästen med hjälp av vissa regleringar: 

• Visst besittnigsskydd: Vilket också måste innehålla en typ av hyresspärr för att 
inte hyresväden ska kunna vräka hyresgäst genom dramatisk hyreshöjning. 
Detta besittningsskydd bör även skydda hyresgästen mot att hyresvärden inte 
sätter en högre hyra än denna kan få ut om lägenheten bjuds ut på den öppna 
marknaden. Utan denna hyresspärr skulle hyresvärden kunna ta fördel av de 
flyttkostnader sittande hyresgäst har och som denne potentiellt sett skulle vara 
beredd att betala för att undvika. 

• Hyreshöjningstak: Ny infrastruktur eller nytt efterfrågemönster bör inte drastiskt 
påverka hyresnivån från år till år. Om en lägenhet helt plötsligt efterfrågas 
betydligt mer bör sittande hyresgäst inte genast bli drabbad av detta. Man skulle 
kunna tänka sig att hyresvärden endast får höja hyran från år till år med 
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maximalt tre procentenheter mer än exempelvis konsumentprisindex. På så vis 
kommer anpassningen till den högre marknadshyran ske mer stegvis. 

• Strikta regler mot diskriminering: En hyresvärd ska bedöma alla människor på 
samma sätt. Förekomsten av att inte hyra ut till en människa av en annan ras, 
måste förhindras. En del hyresvärdar kanske vill hyra ut till människor med 
utländskt påbrå, men inte törs på grund av att andra hyresgästers betalningsvilja 
minskar. Därmed så skulle hyresnivån vid marknadshyra bli lägre. Hyresvärd 
ska heller inte kunna få diskriminera exempelvis barnfamiljer (för att de sliter 
mer på lägenheten) och ungdomar (flyttar mer frekvent). (Antoni, 1996, s 82-
85).  

2.5.2 Hyresförsäkring vid marknadshyra 

Ett alternativ till systemet med hyrestak skulle kunna vara en hyresförsäkring. Om man 
köper en bostadsrätt så tar man både en kapitalrisk och en finansiell risk. Detta för att 
bostadsrättsinnehavaren dels utsätts för risken att värdet på bostadsrätten förändras, 
men även på grund av att räntan kan variera. Motsvarande risk för hyresgäster vid 
marknadshyra är de hyressvängningar de utsätts för. För att eliminera eller åtminstone 
minska risken för ofrivillig flytt skulle man kunna tänka sig en försäkring där 
innehavaren är försäkrad så att denne ej ska vara tvungen att betala mer än en viss 
hyresnivå. Denna hyresnivå kan exempelvis i sin tur vara styrd av ett 
konsumentprisindex eller dylikt. Försäkringen ska alltså vara till för att hyresgästen 
bättre ska kunna styra och planera sina nuvarande och framtida hyreskostnader. På 
inkomstsidan har vi i Sverige redan en befintlig och så stark inkomstförsäkring, att den 
knappast behöver förbättras (Song, 2004, s 18).  
 
Individuella problem med framtida hyreshöjningar skulle alltså kunna lösas med hjälp 
av en hyresförsäkring. Denna försäkring skulle fastighetsägarna vara tvungna att 
erbjuda så att minst ett försäkringsalternativ skulle vara tillgängligt för hyresgästen. För 
att sedan få ett mer marknadsanpassat pris på denna försäkring skulle fristående 
försäkringsbolag kunna vara med och konkurrera. Om hyresgästen inte är intresserad 
av att försäkra sig eller villig att betala försäkringspremien skulle denne vara tvungen 
att betala rådande marknadshyra (ibid, s 20-21). 
 
Försäkringen/köpoptionen eller rättare sagt dess förlopp skulle kunna tänkas se ut så 

här: 

1. Hyresgästen köper en försäkring och betalar dess premie vid tidpunkten noll. 

2. Hyresgästen betalar tidigare överenskommen hyra under hela år ett. 

3. Hyresgästen löser in köpoptionen på bestämd lösendag, om hyresnivån 

bestämd av optionen visar sig understiga den marknadsmässiga hyresnivån.  

4. Hyresgästen får vid inlösen av köpoptionen, den hyra som bestämdes av den. 

Om inte optionen faller till lösen, så blir hyresnivån marknadsmässigt bestämd.  

5. Hyresgästen tecknar en ny köpoption med lösendag ett år fram i tiden. 

Som synes får hyresgästen en ”säkrare” hyresnivå, men samtidigt så ger inte denna typ 
av försäkring/option ett långsiktigt skydd. Därför skulle en option som hade en längre 
löptid vara att föredra. Riskpremiens storlek får man fram genom att ta förväntad 
avkastning på optionen, plus den riskpremie hyresgästen är villig att betala för att ha 
en mer stabil hyresnivå. Notera att förväntad avkastning på optionen alltid är positiv, 
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den kan ju tänkas lösas in, men om det inte är aktuellt med inlösen så förlorar man i 
alla fall som högst beloppet som försäkringspremien kostade. (ibid, s 22, 24). 

2.6 Teori om Marknadshyra 

När man studerar bostadsmarknaden och/eller andra marknader så brukar typiskt sett 
idealsituationen vara när perfekt konkurrens råder. Den situationen uppstår där 
utbudskurvan och efterfrågekurvan skär varandra, då uppstår en jämvikt med 
tillhörande jämviktspris (p*), och jämviktskvantitet (q*). Detta illustreras i diagram 2 
nedan. Med begreppet marknadshyra avses en marknad med en hyressättning, som 
styrs med hjälp av ett antal smärre regleringar. Nedan åskådliggörs dock begreppet 
marknadshyra som det samma som perfekt konkurrens.  
 

 
Diagram 2. Perfekt konkurrens på hyresmarknaden 

 

Illustrationen ovan stämmer dock inte överens med hur bilden över innerstans 
utbudskurva ser ut. I verkligheten skulle denna kurva vara betydligt brantare, på grund 
av den utrymmesbrist som råder i innerstan. På kort sikt är till och med en lodrät kurva 
en god approximation för hur utbudet ser ut. Detta eftersom det tar tid att bygga nya 
hyresrätter. 
 
Konsumenten ska själv efter egna preferenser kunna fördela sina resurser mellan 
bostadskonsumtion och övrig konsumtion samt avgöra vilken typ av boende denne är 
beredd att betala för. Om situationen på marknaden eller konsumentens preferenser 
ändras ska denne på en dylik marknad ha möjlighet till ett fritt val av en annan bostad, 
det vill säga fri rörlighet på bostadsmarknaden ska existera. (Bentzel et al, 1963, s26) 
 
Om man sammanfattar de klassiska svenska analyserna av hur en friare hyresmarknad 
skulle fungera, kan vi urskilja två teser: 

• Hyresnivån för en viss typ av lägenhet kommer att ligga på en nivå där antalet 
hushåll som vill ha denna är lika stort som antalet tillgängliga lägenheter. 

• Är man bara villig att betala rådande hyresnivå så ska det inte finnas några 
problem att få tag i en bostad. 

 
Dock finns det fyra imperfektioner som stör dessa teser, nämligen kostnaden av att 
söka efter den perfekta lägenheten, långsiktiga och tröga kontrakt, monopolliknande 
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situationer med ett fåtal stora fastighetsägare i ett område och höga 
transaktionskostnader som exempelvis flyttkostnader (Lind, 1995, s.19-20). 

2.6.1 Sökkostnader 

I en perfekt värld är hyresvärd och hyresgäst fullständigt informerade om de varor och 
priser som marknaden har att erbjuda. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut och ett 
stort problem på bostadsmarknaden kan alltså vara avsaknaden av information i dessa 
frågor. Till följd av detta kommer sökkostnader att uppstå för såväl hyresvärd som 
hyresgäst. Antingen indirekt genom alternativkostnaden för den tid vederbörande 
investerar i informationssökningen, eller direkt genom att man köper informationen av 
mäklare eller den kommunala bostadsförmedlingen (Hansson & Turner, 1977, s 72). 

2.6.2 Långsiktiga och tröga kontrakt 

Förutsättningen för att den marknadsmässiga hyran ska kunna uppstå, är att denna 
hyra justeras så fort utbudskurvan eller efterfrågekurvan ändras. Eftersom det sker 
kontinuerligt i verkligheten, borde även marknadshyran göra det. Men eftersom avtal 
sluts för en viss tidsperiod på bostadsmarknaden, så förekommer därmed en tröghet i 
prisbildningen. Detta leder till temporära efterfrågeöverskott respektive 
utbudsöverskott, beroende på hur marknaden ändras. Hyran anpassas senare så att 
marknaden närmar sig ett nytt jämviktsläge (ibid, s71). 

2.6.3 Monopol 

I princip kan man betrakta varje enskild hyresvärd som en monopolist, eftersom det 
just denna hyresvärd har att erbjuda är unikt. När hyresgästen möter en hyresvärd som 
är monopolist, riskerar denne att få betala en högre hyra än vad en tänkt 
marknadshyra skulle kosta. Monopolinslag kan leda till att den vinstmaximerande 
hyresvärden, erbjuder färre lägenheter under vissa perioder för att på så vis hålla 
hyresnivån uppe. Denna samhällsekonomiska allokeringsförlust kan undvikas, genom 
prisregleringar. Då uppstår ett bättre resursutnyttjande på kort sikt, men samtidigt så 
försvinner incitamenten för nybyggande (ibid, s 68-69). 

2.6.4 Transaktionskostnader 

Förekomsten av flyttkostnader rent penningmässigt eller psykologiskt för hyresgästen, 
kan leda till att hyresvärden kan ta ut mer i hyra av sittande hyresgäst än vad som vore 
möjligt av en ny hyresgäst. Så länge hyran ligger inom intervallet mellan marknadshyra 
och vad sittande hyresgäst är villig att maximalt betala, så är det förmånligt för både 
hyresvärd och hyresgäst att hyresavtalet förlängs. För att en väl fungerande 
hyresmarknad med god rörlighet ska infinna sig, är det därmed önskvärt att en 
hyresvärd inte ska kunna ta betalt för hyresgästens transaktionskostnad (ibid, s 69-70). 

2.7 Tidigare studier 

2.7.1 Studier under 1960-talet  

En klassisk studie av hyresmarknaden är ”Bostadsbristen: En studie av prisbildning på 
bostadsmarknaden” som skrevs av Ragnar Bentzel, Assar Lindbeck och Ingemar Ståhl 
1963. I boken beskrivs en jämviktsprisbildning som skulle kunna råda på en 
bostadsmarknad. Analysen som görs i boken, ligger som en stor grund för vad Ståhl 
och Lindbeck kommer fram till i senare utgivna skrifter. Deras tankar är att det på kort 
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sikt, finns ett givet bestånd av bostäder, och en efterfrågan på dessa bostäder som 
beror på hyrans storlek.  
 
Författarna fortsätter med att det under varje enskild tidpunkt, borde existera en 
sammansättning på hyresmarknaden, beskaffad så att efterfrågan och utbud balanserar 
varandra på varje enskild delmarknad vid en marknadshyra. Det är denna konstellation 
som man kallar jämviktsstrukturen. I nästa steg hävdar författarna att hyrorna, under 
förutsättning att fastighetsägare strävar efter att maximera sina nettoinkomster, kommer 
på en fri icke monopoliserad bostadsmarknad att tendera mot jämviktsstrukturen. För 
att få fram en marknadsmodell, där hyrorna är identiska med jämviktsstrukturen, så 
behövs vissa antaganden om ideala förhållanden. Dessa antaganden är: 

• Inga flyttkostnader existerar 
• Ingen eftersläpning för anpassning av hyrorna till jämviktsstrukturen existerar 

(Bentzel et al, 1963, s 23). 
 
Vidare konstaterar författarna att trögheter både på utbudssidan och på efterfrågesidan 
existerar. Skäl till detta är bland annat långa kontraktsperioder, personlig relation 
mellan hyresvärd och hyresgäst som gör hyresvärden obenägen att höja hyrorna även 
om det finns utrymme för det. Att byta hyresgäst orsakar hyresvärden vissa kostnader. 
Beträffande efterfrågesidan existerar trögheter bland annat beroende på: 

• flyttkostnader 
• att hyresgästen blir inbodd i ett visst område 
• att bostadsmarknaden är svåröverblickbar (ibid, s 30-32). 

 
I bokens slutskede debatterar författarna om eventuella och helt klart tänkbara 
problem, som skulle uppstå vid en avveckling av en hyresreglering. 

2.7.2 Studier under 1970-talet  

En ny genomlysning av bostadsmarknaden gjordes av Assar Lindbeck i boken 
”Hyreskontroll och bostadsmarknad” från 1972. Den största och mest revolutionerande 
förändringen som ledde fram till en ny analys, var att det så kallade 
bruksvärdesystemet skulle ersätta den gamla hyresregleringen.  
 
I debattboken ”Svensk bostadspolitik” av Nils-Eric Sandberg och Ingemar Ståhl (1976) 
berörs frågan om hur en friare hyresmarknad skulle fungera. På en friare 
hyresmarknad menar författarna att, man kan konstatera att varje hushåll skulle bo i 
den lägenhet som vid rådande priser, skulle vara det bästa alternativet. Därmed skulle 
jämvikt mellan utbud och efterfrågan råda. Men även i denna bok är man i högsta grad 
medveten om att den tröghet som helt naturligt existerar på en bostadsmarknad. Det 
som båda dessa skrifter tillför från tidigare debatt, är att författarna nu är medvetna om 
risken för prisstelhet nedåt på grund av monopolprisbildning när efterfrågan viker på 
någon delmarknad.  

2.7.3 Studier under 1980-talet  

1980 gav Ingemar Hansson & Bengt Turner ut ”Bostäder och samhällsekonomi”. 
Författarna börjar med en beskrivning av en tänkt bostadsmarknadsmodell. Men det 
som är intressant med denna skrift är deras resonemang angående imperfektioner på 
bostadsmarknaden. Dessa berörs i avsnitt 2.6.1-2.6.4. 
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2.7.4 Studier under 1990-talet  

I ”Makten över bostaden” av Per-Martin Meyerson, Ingemar Ståhl och Kurt Wickman 
(1990) diskuteras vad som har varit drivkraften inom svensk bostadspolitik. Vidare 
diskuterar författarna hur en helt fri bostadsmarknad skulle fungera, och deras slutsats 
är att en sådan marknad skulle fungera mycket väl. Bakgrunden till den slutsatsen är 
att man tillbakavisar problemet att en fri prisbildning skulle kunna medföra en risk för 
ett opportunistiskt beteende2 från fastighetsägarens sida, gentemot hyresgästerna. Även 
denna bok avslutar med en diskussion om eventuella risker med marknadshyror. Dock 
så är man här väldigt snabb med att argumentera mot eventuella risker, författarna 
försöker närmast bevisa att eventuella risker endast existerar teoretiskt. 

2.7.5 Studier under 2000-talet  

Ämnet marknadshyror har debatteras aktivt under senare tid och även flertalet 
forskningsrapporter och utredningar har gjorts. I Bengt Turners utredning ”Lägeshyror 
på hyresmarknaden- en jämförelse med bostadsrättsmarknaden” kan man finna 
följande intressanta tankegångar. Det är svårt att bestämma differensen mellan dagens 
hyresnivå och en tänkt marknadshyresnivå. Det beror på att man inte direkt kan 
observera en marknadshyra, utan får räkna fram det på ett mer indirekt sätt. 
Uträkningen av en tänkt marknadshyra bygger ofta på antagandet om att en likvärdig 
bostadsrätt är ett perfekt eller nästintill perfekt substitut till hyresrätten. 
Hyresmarknaden liknar bostadsrättsmarknaden, därför kan man undersöka den och 
överföra sin analys på hyresmarknaden. Viss modifiering behövs dock. Det finns ett 
antal beröringspunkter mellan den modell Turner använder sig av i studien och 
författarnas metod. Därför ges utrymme för en kort förklaring av Turners modell och 
dess resultat nedan. 

2.8 Turners modell 
Turner analyserar hyresmarknaden och prisbildningen inom bostadsmarknaden, med 
hjälp av en regressionsanalys. Studien är empiriskt inriktad. Studien hade flera syften. 

• Hur ser hyresnivån ut generellt? 
• Hur stor betydelse har läget för hyresnivån? 
• Hur marknadsanpassade är hyrorna i förhållande till motsvarande bostadsrätter? 
• Hur är den disponibla inkomsten korrelerad med lägenhetens läge? 

Den oberoende variabeln i regressionsanalysen var totalhyra i kr per kvadratmeter, och 
beroende variabel var antal rum och kök men även dummyvariabler såsom byggår och 
typ av ägare användes (Turner, 2000, s 173). I denna studie antas, utan vidare 
motivering, kapitalkostnaden vara 4 %.  

2.9 Turners resultat 
Avståndet till centrum ges en viss vikt vid fastställandet av en hyresnivå i dagens 
bruksvärdesystem, medan byggåret på fastigheten påverkar hyresnivån betydligt mer 
(Turner, 2000, s 183-184, 194). 

                                       
 
 
 
 
2Med opportunistiskt beteende avses att värd med hjälp av transaktionskostnadsproblematiken kan ta ut 
högre pris än marknadsmässigt. 
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2.9.1 Fördelning av disponibla inkomster på bostadsmarknaden 
I dagsläget har bostadsrättsmarknaden en betalningsvilja och hyresmarknaden en 
annan. Detta illustrerar Turner, i SOU 2000:33 Bilaga 2, med hjälp av att studera de 
båda gruppernas disponibla inkomster, se diagram 3. I diagram 3 uttrycks 
lägesavståndet i antal kilometer från kommunens mittpunkt till den församling där 
bostaden är belägen. De kilometertal som anges motsvarar observationerna.  
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Diagram 3. Disponibla inkomster för boende i hyresrätt respektive bostadsrätt, i Stockholms 

kommun, med avseende på närhet till kommunens mitt. 

 
Inkomsterna är disponibla inkomster (definition 2 enligt SCB) dividerat med antalet 
konsumtionsenheter för att få ett standardiserat mått. I Stockholm är den disponibla 
inkomsten avsevärt högre inom bostadsrättssektorn än inom hyressektorn i de mest 
centrala delarna av kommunen (Turner, 2000). 

2.10 Hyresmarknader i Norden 
I Norge och Danmark är hyrorna delvis reglerade, beträffande Danmark huvudsakligen 
i städerna och i Norge i hus byggda före år 1940 i Oslo och Trondheim. Det som är 
kvar av den norska hyresregleringen kommer att avvecklas fullt ut till 2009 (Lujanen, 
2001, s 73). 

2.10.1 Norge 
Beträffande lagstiftning så finner författarna det intressantast att studera Norge och 
deras nya hyreslag som beslutades våren 1999. Den nya hyreslagen har tre 
huvudsyften: dels att säkra hyresgästernas trygghet i boendet, dels att skapa en bättre 
fungerande hyresmarknad och dels att anpassa hyreslagen till nyare norska 
kontraktslagar. Enligt lagen ska hyrorna vara marknadsmässiga, men avtalad hyra får 
dock under de tre första åren av avtalsperioden, bara ändras med förändringen av 
konsumentprisindex. Efter det tredje året kan hyresvärd men även hyresgäst kräva en 
marknadsanpassing. Hyresgästen får större rättigheter att hyra ut bostaden i andra 
hand, men bytesrätten försvinner (ibid, s 75). Om Sverige inför en mer 
marknadsanpassad hyra, så torde Norges erfarenheter av reformen vara högst 
intressanta. 



 
16 

2.10.2 Finland 
I Finland kan man numera avtala fritt om hyran. Avtalsfriheten omfattar alla gällande 
kontrakt och inte enbart nya. Avtalet kan gälla både det aktuella hyresbeloppet, men 
även utvecklingen av hyran över tiden. Om hyran är oskäligt hög med tanke på 
jämförbara lägenhetshyror, kan man vända sig till en domstol för att få den prövad. 
Hyresregleringen avvecklade vår östra granne, i mitten av 1990-talet (ibid, s 78). 



 
17 

3 Metod 

Uppsatsens inledning är av deskriptiv art och tänkt att ge en grund för den senare 
explorativa och kvantitativa modelldelen. Informationssökningsarbetet bedrevs till en 
början med hjälp av internet och därefter vidare via bibliotek och universitet. Syftet 
med informationssökningen var att efter en inledande gallring finna ett så brett 
material som möjligt. Detta för att senare kunna sovra ytterligare i materialet.  
 
Arbetet med konstruktionen av modellen var av såväl induktiv som deduktiv art. Det 
arbete som bedrevs induktivt är resonemang kring hur marknaden fungerar. Det 
deduktiva arbetet bestod huvudsakligen av analyser av disponibla inkomster samt 
granskningar av diverse kostnader för olika upplåtelseformer.  
 
Modellen utgår från månadskostnaden för bostadsrätter och söker applicera denna på 
hyresrätt. Det första steget i modellen är att identifiera dagens boendekostnadsnivå för 
boende i bostadsrätt. För att ta reda på detta måste först de olika kostnadsdrivarna 
identifieras. Tidigt under arbetets gång identifierades att den största potentiella 
felkällan, vid framtagande av boendekostnaden för boende i hyresrätt, ligger i den 
förväntade kapitalkostnaden. Mycket energi kom därför att läggas ned på att göra 
denna skattning så noggrann och korrekt som möjligt. Den metod författarna slutligen 
använder sig av för att lösa ut kapitalkostnaden bygger på att man letar upp en 
marknad med balans mellan bostadsrätter och hyresrätter, där kötiden är lika lång för 
dessa. Detta för att på denna marknad ska boendekostnaden, enligt författarnas 
resonemang, bli densamma för de två boendeformerna. Därmed blir det möjligt att 
beräkna kapitalkostnaden. Indata hämtas från såväl byggherrar som 
bostadsförmedlingen och lägenhetsannonser. 
 
Modellen syftar till att prognostisera hur boendekostnaderna, för boende i lägenhet, 
förändras i Stockholms innerstad vid införande av marknadshyror i Stockholm med 
omnejd. Utgångspunkten är i likhet med tidigare modell utformad av Turner, se avsnitt 
2.8, att jämföra boendekostnaden för hyresrätt med boendekostnaden för bostadsrätt. 
Poängen med denna jämförelse ligger i att vid marknadshyra kommer en jämvikt 
inställa sig så att boendekostnaden för hyresrätt är lika med boendekostnaden för 
jämförbar bostadsrätt. För att ta reda på vilken nivå denna jämviktsnivå kommer att 
hamna på behöver efterfrågan på lägenhetsmarknaden skattas. Detta görs genom att 
studera hur de genomsnittliga disponibla inkomsterna varierar med boendeform och 
avstånd till city. På sikt antas de disponibla inkomsterna för boende i hyresrätt och 
boende i bostadsrätt vara lika stora. Det bör dock påpekas att det inte endast är de 
som idag bor i hyresrätt inne i stan som kommer att vara med och slåss om 
hyresrätterna inne i stan. För att göra modellarbetet lätthanterligare koncentrerades 
arbetet till att undersöka en genomsnittlig lägenhet i Stockholms innerstad. 
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4 Modell för beräkning av boendekostnad 

Modellen syftar till att prognostisera hur boendekostnaden, för boende i lägenhet, 
förändras i Stockholms innerstad vid införande av marknadshyror i Stockholm med 
omnejd. Utgångspunkten är i likhet med tidigare modell utformad av Turner (Turner, 
2000), att jämföra boendekostnaden för hyresrätt med boendekostnaden för 
bostadsrätt. Poängen med denna jämförelse ligger i att vid marknadshyra kommer en 
jämvikt inställa sig så att boendekostnaden för hyresrätt är lika med boendekostnaden 
för jämförbar bostadsrätt. Det vår modell i huvudsak tillför Turners modell är främst en 
noggrannare och mer marknadsorienterad uträkning av den förväntade 
kapitalkostnaden. Dessutom tar modellen i föreliggande uppsats även steget vidare och 
försöker prognostisera de efterfrågeförskjutningar som uppkommer till följd av ett 
införande av marknadshyror. 

4.1 Boendekostnad idag 

Det första steget i modellen blir att identifiera dagens boendekostnadsnivå för boende i 
bostadsrätt. För att ta reda på detta måste först de olika kostnadsdrivarna identifieras. 
För en hyresrätt utgörs hela boendekostnaden av hyran. Motsvarande boendekostnad 
för en bostadsrätt utgörs av följande tre delar. Del ett består av avgift till 
bostadsrättsföreningen. Del två består av underhåll som erhålls för boende i hyresrätt 
men inte för boende i bostadsrätt. Exempel på sådant underhåll utgörs främst av inre 
lägenhetsunderhåll vilket består av bland annat renovering av ytskikt, smärre 
reparationer samt byte av vitvaror. Del tre består av förväntad kapitalkostnad för 
insatsen på bostadsrätten. 
 
+ Avgift bostadsrättsförening 
+ Underhåll av lägenhet 
+ Förväntad kapitalkostnad 
= Boendekostnad bostadsrätt 
Tabell 1. Kostnadsdrivare 

 
Avgiftsdelen innebär inga problem att finna, då den är given. Underhållsdelen däremot 
kräver en noggrannare genomgång för uppskattning, vilken följer nedan. Den sista 
delen utgörs av kapitalkostnaden bestående av ränta plus förväntad värdeförändring 
inklusive riskkompensation för det insatta kapitalet. Hit hör även avsättning till 
mäklararvode för framtida försäljning av bostadsrätten. Kapitalkostnaden är den 
svåraste posten att uppskatta, då denna bland annat grundar sig i marknadens 
förväntningar om framtiden.  

4.1.1 Avgift till bostadsrättsföreningen 
För att ta reda på genomsnittliga avgiftsnivåer för tre geografiska områden har en 
mindre statistisk undersökning genomförts. Sammanlagt har data gällande avgifter och 
boarea för 455 stycken lägenheter insamlats från hemnet.se. Områdena som har 
undersökts är stadsdelarna Södermalm och Östermalm samt ett sammanslaget 
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närförortområde till Stockholms kommun. Närförortområdet består av Bromma, 
Enskede, Årsta, Skarpnäck, Hägersten och Liljeholmen3.  
 
Östermalm visade sig ha de lägsta avgiftsnivåerna vilket dels kan antas bero på de 
boendes goda ekonomi i detta område som givit föreningarna möjlighet att betala av 
sina lån. Detta har i sin tur lett till att föreningarnas ränteutgifter sänkts och därmed 
även avgifterna. En annan faktor som bidragit till skillnaden i föreningsavgift är 
skillnader i bostadsrättsföreningarnas ålder. Ju äldre en förening är desto mer har man 
i allmänhet hunnit amortera ner föreningens lån. Högst avgiftsnivå hade det 
undersökta området utanför stan, vilket dels har att göra med lägre genomsnittliga 
disponibla inkomster i detta område samt att bostadsrättsföreningar utanför stan i 
större utsträckning saknar inkomster från butiker i fastigheternas bottenplan. Följande 
avgiftsnivåer fastställdes per m2 och år: 
 
Geografiskt område: Månadsavgift till förening: 
Östermalm 488 kr 
Södermalm 568 kr 
Närförort i Stockholms kommun 652 kr 
Tabell 2. Månadsavgifter för bostadsrätter områdesvis  

 

4.1.2 Inre lägenhetsunderhållskostnad 
Det inre lägenhetshunderhållet uppskattas med hjälp av REPABs bok ”Årskostnader för 
bostäder 2005”. Vad gäller kostnad för de inre ytskikten ska de ligga på 46-59 kr per 
m2 och år. För nyproducerade lägenheter, som exempelvis Liljeholmskajen, som 
innefattar kaklade badrum och förhållandevis stora rum, skall ett värde tas från den 
nedre delen av intervallet. Uppskattningsvis är 48 kr per m2 och år ett lämpligt värde. 
För underhåll och byte av lägenhetsinstallationer så som vitvaror ligger kostnaden på 
28 kr per m2 och år. Detta motsvarar ett normalt behov. Förvisso är standarden hög 
med många installationer per lägenhet men utslaget per m2 är installationstätheten 
normal. Sammantaget blir summan, för det inre lägenhetsunderhållet, 76 kr per m2 och 
år för nyproducerade lägenheter. För en genomsnittlig hyreslägenhet i Stockholms 
innerstad blir summan för det inre lägenhetsunderhållet istället 80 kr per m2 och år. 
 

4.1.3 Uppskattning av kapitalkostnad 
Kapitalkostnaden för en bostadsrättslägenhet beror dels på den förväntade 
kapitalkostnaden i procent och dels på hur mycket kapital som behövs för att erhålla 
lägenheten.  

Prisstatistik 

För att ta reda på hur mycket kapital som behövs, inhämtas data från 
Mäklarstatistik/Värderingsdata. Prisuppgifterna gäller betalda insatser för februari 
månad 2006. För bostadsrätter på Södermalm betalades 41520 kr per m2 och för 
Östermalm betalades 45830 kr per m2.  För att kunna återknyta till Turners 

                                       
 
 
 
 
3 Dessa utgör närförorter i Stockholms kommun i Turners undersökning (Turner, 2000). 
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undersökning, om fördelning av disponibla inkomster med avseende på boendeform 
och avstånd till kommunens mittpunkt, önskas även prisstatistik gällande det 
närförortområde i Stockholms kommun som ligger 3-7 km från kommunens mittpunkt. 
Då specifik statistik för detta område ej påträffas görs en mindre egen statistisk 
undersökning. 

Uppskattning av närförortsområdets priser på bostadsrätter 

Närförortsområdet inom intervallet 3-7 km från Stockholms kommuns mittpunkt, vilket 
Turner tidigare studerat, består av förorterna Bromma, Enskede, Årsta, Skarpnäck, 
Hägersten och Liljeholmen. Noteras kan att förorter som t ex Solna ej tas med då dessa 
ej faller inom Turners undersökning, vilken endast studerar Stockholms kommun, se 
avsnitt 4.1.1. 
 
Då aktuell prisstatistik saknas för närförortsområdet beskrivet ovan, utförs en mindre 
statistisk undersökning. Först identifieras utgångspriser på bostadsrätter för området 
ifråga, det vill säga vilket genomsnittligt pris per m2 mäklarna sätter ut på bostadsrätter 
i detta område. Till det insamlas data från 146 stycken bostadsrätter till salu i detta 
område från hemnet.se. Därefter uppskattas vad förhållandet mellan det faktiska priset 
och utgångspriset genomsnittligt är för bostadsrättsmarknaden. Det görs genom att 
studera den närliggande innerstadsmarknaden där de genomsnittliga slutpriserna per 
m2 är kända och informationen om utgångspriserna kan tas fram på samma sätt som 
för närförortsområdet. Genom denna metod identifieras att slutpriset genomsnittligt 
ligger 18 % högre än utgångspriset i innerstan. Detta resultat antas ge en god 
approximation för hur mycket priserna stiger även strax utanför innerstan. 
Utgångspriserna för Närförortsområdet räknas därmed upp med 18 % för att ge den 
uppskattade prisnivån för bostadsrätter. Priset för bostadsrätter i närförortsområdet 
beräknas till 22950 kr per m2 (För mer detaljerad information se Bilaga 1). 

Förväntad kapitalkostnad i procent 

Den förväntade kapitalkostnaden i procent kommer ej tas fram på det traditionella vis, 
som exempelvis Turner tillämpar. Den traditionella metoden bygger på summering av 
räntenivåer samt historiskt genomsnittlig värdeutveckling mm. Problemet med denna 
metod är främst att marknadens nuvarande förväntningar på prisutvecklingen måste 
uppskattas vilket är mycket svårt. Bland annat leder det i sin tur till att den slutliga 
procentsiffran inte blir helt tillförlitlig. En något fel antagen procentsiffra ger tämligen 
stora fel i utfallet (se känslighetsanalysen i kapitel sex). Studeras Turners senaste 
undersökning så kan man se att han endast vågar sätta kapitalkostnaden med en 
värdesiffras noggrannhet (4 %).  
 
Uppsatsgruppens metod för att lösa ut kapitalkostnaden bygger på att en marknad 
identifieras där balans råder mellan bostadsrätter och hyresrätter, samt där kötiden för 
dessa är lika lång. Anledningen till detta val, är att på denna marknad ska 
boendekostnaden bli lika för de två boendeformerna. För att förenkla kallar vi härefter 
marknadens förväntade kapitalkostnad endast för FKK. Till att börja med förutsätts 
byggföretag och fastighetsbolag välja att bygga hyresrätter och bostadsrätter efter vad 
som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Detta bör därmed leda till en balans på 
bostadsmarknaden där det efterfrågade förhållandet mellan antal hyresrätter och antal 
bostadsrätter uppnås. Detta förutsätter vidare att inte den ena bostadsformen är statligt 
subventionerad vilket ibland kan anses vara fallet. 
 
När vi funnit marknader i balans som uppfyller kraven beskrivna ovan, kan vi ställa 
upp följande kostnadsekvation:  
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Kostnad hyresrätt = Kostnad bostadsrätt 
 
Faktisk hyra, dvs marknadshyra = Avgift till bostadsrättsförening + Underhållskostnader 
+ FKK  
 
För kostnadsekvationen ovan är allt nu känt utom FKK som därmed kan lösas ut ur 
ekvationen. Med ett känt FKK-värde kan sedan den förväntade kostnaden för alla 
bostadsrätter på denna delmarknad beräknas. För att göra modellen mer generell krävs 
dock fler observationer från andra delmarknader. 
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Val av modellframtagningsområden 

Modellen avser att jämföra nyproducerade bostadsrätter med nyproducerade 
hyresrätter för att uppskatta FKK. För hyresrätterna gäller att de ska ha en kötid 
motsvarande den kötid som gäller för de bostadsrätter de jämförs med. Förutom de 
ovan uppställda kraven, gällande jämförbarheten mellan de hyresrätter och 
bostadsrätter som ska jämföras, skall även objekten vara samlade till ett och samma 
geografiska område. 
 
Den vanligaste anledningen till att en hyresrätt har lika kort kötid, som till motsvarande 
bostadsrätt i Stockholm, är att det rör sig om en nyproducerad eller nyrenoverad 
lägenhet. Här tillåts nämligen fastighetsägaren att ta ut en högre hyra initialt för att 
täcka de kostnader som föreligger produktionen. För att göra modellen så generell 
som möjligt, samt för att eliminera slumpmässiga fel, bör flera områden undersökas. 
Viktigt är att bostadstagarna för de undersökta marknaderna stämmer överens med de 
bostadstagare som agerar på de marknader där vi vill applicera vår modell. Med detta 
menas bland annat att deras förväntningar på prisutvecklingen för bostadsmarknaden 
bör kongruera med varandra. 

Liljeholmskajen 

Ett enligt ovan beskaffat nybyggnadsområde vi valt att undersöka är Liljeholmskajen, se 
bild 1, där såväl hyresrätter som bostadsrätter uppförs. Indata gällande samtliga 17 
förmedlade hyresrätter, i storlekarna ett till tre rum och kök, i fastighet med trapphus 
mot Blekegatan, markerad 4 på bild 1, har erhållits från Stockholms Stads 
Bostadsförmedling AB. För dessa hyresrätter ligger snitthyran på 1580 kr per m2 och år. 
Den genomsnittliga kötiden för lägenheterna var 2,5 år och mediankötiden var 1,5 år. 
Kötiden definieras som tid från den dag den bostadssökande ställde sig i kö till den 
dag denne flyttade in. För mer detaljerad information kring dessa lägenheter se Bilaga 
1. Jämförbara bostadsrättslägenheter till dessa har identifierats i grannfastigheten ”Kajen 
1”, markerad 3 på bild 1. Indata rörande dessa bostadsrätter har erhållits från JM AB.  
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Bild 1.  Liljeholmskajen sedd från ovan. 1. Liljeholmens centrum. 2. Södermalm. 3. 

Bostadsrätter. 4. Hyresrätter.  

 
Vid valet av jämförelseobjekt har lägenheter valts som liksom hyresrätterna på 
Blekegatan saknar sjöutsikt. Avgiften för dessa ligger på 695 kr per m2 och år. Till 
denna kostnad kommer egna avsättningar till inre lägenhetsunderhåll om 76 kr (se kap 
4.1.2) Insatsen för lägenheterna ligger på i snitt 24608 per m2. Den genomsnittliga 
kötiden och mediankötiden för dessa lägenheter var 2 år. För mer detaljerad 
information se Bilaga 2.  
 
Ekvationen från kap 4.2.1 kan nu färdigställas enligt följande: 
1580=695+76+24608*X 
Där X utgör den förväntade kapitalkostnaden 

 
X, det vill säga den förväntade kapitalkostnaden kan nu lösas ut till 3,29 % 

4.1.4 Summering av boendekostnaden 

För att beräkna boendekostnaden för en bostadsrätt summeras de olika 
kostnadsdrivarna ihop till en slutlig kostnad. För bostadsrätter i områdena Östermalm, 
Södermalm och Närförortområdet beskrivet i kap 4.2.1 blir bostadskostnaderna 
följande: 
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Tabell 3. Boendekostnader i dagsläget 2006 

 

4.2 Förändring av utbud och efterfrågan vid införande av marknadshyror 

Utbudet på bostäder i Stockholms innerstad förhåller sig förhållandevis konstant 
oavsett efterfrågesvängningar. Det som sätter bostadspriserna är istället efterfrågan. I 
nedanstående diagram illustreras ett så beskaffat förhållande. Diagrammet är endast 
ritat på fri hand och ej någon precis bild av verkligheten. 
 

Utbud- Efterfrågediagram
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Diagram 4. Så här skulle det aggregerade utbud- efterfrågediagrammet kunna se ut för 

Stockholms innerstad. 

 
Betalningsförmågan beror ju som bekant av den disponibla inkomsten. En större 
betalningsförmåga innebär också ett utrymme för ökad betalningsvilja för en specifik 
vara.  
Efterfrågan på bostäder kan därmed antas stå i relation till hushållens disponibla 
inkomster.  
 

                                       
 
 
 
 
4 Hyresnivån är hämtad från USK Årsbok 2006 samt SCB  

Geografiskt område årskostnad per m2 Månadskostnad för en 2:a 
på 61 m2 

Östermalm 2075 kr 10500 kr 
Södermalm 2012 kr 10200 kr 
Bostadsrätt i innerstan 2040 kr 10400 kr 
Bostadsrätt i närförort 1490 kr 7600 kr 
Hyresrätt i innerstan 10204 kr 5200 kr 
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4.2.1 Fördelning av disponibla inkomster vid marknadshyra 

I avsnitt 2.9.1 framkom hur de disponibla inkomsterna är fördelade i dagsläget mellan 
de två bostadsformerna hyresrätt och bostadsrätt, samt vilken fördelning som finns 
med avseende på geografiskt läge i Stockholm. Detta avsnitt avser istället att beskriva 
hur de disponibla inkomsterna skulle vara fördelade om marknadshyra rådde. Om 
detta tvista dock de lärda. 
 
Det som händer när en marknadsanpassning införs är att folk som idag är utestängda 
från hyresmarknaden flyttar till denna. Frågan är hur betalningsviljan ser ut efter 
omflyttningen. Flera argument talar för att efter införande av marknadshyror kommer 
de boende i hyresrätt ha minst lika hög disponibel inkomst som de i bostadsrätt. 
Exempelvis kommer även mer påkostade hyresrätter att erbjudas och på det sättet 
även attrahera den köpstarkare grupp som efterfrågar denna standard. 
 
Hyresrätten innebär även en högre servicenivå för den boende, vilket appellerar till en 
köpstarkare kundgrupp. På lång sikt ses därför ingen anledning till varför den 
disponibla inkomsten för boende i hyresrätt skulle vara lägre än för boende i 
bostadsrätt. Utgångspunkten blir därmed att de två kurvorna, i ovanstående diagram, 
kommer att sammanföras och bilda en gemensam lägenhetsmarknad. Det är denna 
gemensamma marknad som modellen i detta arbete bygger på. 
 
Då bostadsmarknaden i Stockholms innerstad utgörs av cirka hälften bostadsrätter och 
hälften hyresrätter, 54 respektive 46 % (USK årsbok 2006), så kommer den nya kurvan 
för disponibla inkomster gå någonstans mitt emellan de två kurvorna i Diagram 3. Efter 
moget övervägande har följande tänkta scenario/diagram tagits fram.  
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Diagram 5. Den nytillkomna gula linjen visar på disponibel inkomst för både hyresgästtagare 

och bostadsrättstagare då marknadshyror råder i Stockholms innerstad 

 
Grundtanken är att de två bostadsgrupperna, hyresrättsbor respektive bostadsrättsbor, 
beblandar sig med varandra. Bostadsrätterna utgjorde 54 % av lägenhetsmarknaden i 
Stockholms innerstad årsskiftet 2004-2005 (USK årsbok 2006). Vid införande av 
marknadshyror ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Detta innebär rimligen att 
flyttströmmarna kommer att vara större. Exempelvis kommer en omflyttning i 
Stockholms innerstad, mellan innerstadsbor i hyresrätt respektive bostadsrätt att ske. 
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Detta leder till att den nya kurvan, som är gul i diagrammet ovan, kommer gå mellan 
de två tidigare kurvorna men något närmre bostadsrättskurvan. Detta på grund av att 
den köpstarka bostadsrättsmarknaden är 17 % större än hyresrättsmarknaden. 
 
Formen på den nya marknadskurvan bör dock i huvudsak utgå från den röda 
bostadsrättskurvan, då denna är marknadsbestämd till skillnad från den blå 
hyresrättskurvan. Ett visst tillskott kommer till de mest centrala delarna, vilka räknas 
som de närmaste 5 km från stadskärnan. Detta tillskott härstammar från tidigare 
boende utanför innerstan. Denna grupp utgörs främst av köpstarka ytterstadsbor som 
vill bo i hyresrätt i innerstan, men som tidigare utestängts från denna marknad. Denna 
omflyttning mellan innerstad och ytterstad gör att den gula kurvan flyttas upp i 
innerstan och ner i förorterna. Minskningen av de disponibla inkomsterna i förorterna 
kommer dock ej med i Diagram 3 då detta endast sträcker sig 7 km ut från 
Stadskärnan. 3 km motsvarar ungefär den gräns som går mellan innerstad och 
ytterstad. 
 
Minskningen av de disponibla inkomsterna i förorterna blir dock inte lika stor som 
ökningen i innerstan beroende på att förorterna utgörs av en större och mer 
priselastisk bostadsmarknad. Den större priselasticiteten härstammar från det faktum att 
det finns större möjlighet än i innerstan för nybyggnation. Med andra ord så kan såväl 
utbud som efterfrågan bättre anpassas till rådande marknadssituation. 
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5 Resultat 

5.1 Boendekostnad om marknadshyra rådde 
I avsnitt 2.9.1 konstaterades att boende i bostadsrätt har avsevärt högre disponibla 
inkomster än boende i hyresrätt. Vidare drogs, i avsnitt 4.2.1, slutsatsen att denna 
skillnad skulle försvinna på sikt om marknadshyror infördes. De disponibla 
inkomsterna, för den nya jämvikten, uppskattades ligga något högre än mitt emellan 
de tidigare nivåerna för boende i bostadsrätt och för boende i hyresrätt. Det dels 
beroende på att bostadsrättsmarknaden är större än hyresrättsmarknaden och dels för 
att en del av de med lägst disponibla inkomster nu skulle välja att flytta ut från stan 
och ersättas med konsumenter med högre disponibla inkomster som tidigare varit 
utestängda från hyresrättsmarknaden i innerstan. 
 
Då boendekostnaden för boende på Östermalm endast är marginellt högre än för 
Södermalm, se avsnitt 4.1.4, kommer ej åtskilda bedömningar för dessa områden göras. 
Istället följer nedan en sammanslagen bedömning för vad som skulle hända med 
boendekostnaden generellt sett i Stockholms innerstad, vilken utgörs av stadsdelarna 
innanför tullarna. 

5.1.1 Mikroekonomisk kalkyl 
Bostadsrättsägare stationerade i närförorter i Stockholms kommun har enligt diagram 2 
ungefär lika stor disponibel inkomst som boende i hyresrätt i innerstan. Dessa 
bostadsrättsägare har dock en boendekostnad på ca 1490 kr per m2 och år medan 
boende i hyresrätt i innerstan har en boendekostnad på ca 1020 kr per m2 och år ,se 
kapitel 4.1.4. Detta indikerar att boende i hyresrätt i innerstan skulle kunna betala 1490 
kr per m2 plus ett extra pålägg för det attraktiva läget. Det extra pålägget kan maximalt 
vara 550 kr då detta motsvarar vad boende i bostadsrätt i innerstan, vilka har betydligt 
högre disponibla inkomster, betalar för sitt boende. 
 
Effekten av högre disponibla inkomster bedöms dominera effekten av det attraktiva 
läget, vilket ger att påslaget ska ligga någonstans mellan 0-275 kr. I detta spann väljs 
värdet 160 kr och betalningsviljan 1650 kr genereras. Det utgör det jämviktspris som 
skulle uppstå, om endast nu boende i hyresrätt i innerstan skulle agera på en tänkt fri 
hyresmarknad i innerstan. Vid en fri marknad kommer dock konkurrens om 
kontrakten tillkomma både från boende i bostadsrätter inne i stan och från boende 
utanför stadskärnan som tidigare varit utestängda från denna marknad. Om efterfrågan 
står i paritet till de disponibla inkomsterna så borde boendekostnaden förändras på 
samma sätt som dessa, se kapitel 4.2.1. Efter införande av marknadshyror borde 
boendekostnaden därför ligga något högre än mitt emellan 1650 kr och 2040 kr. 
Förslagsvis 1900 kr per m2 och år. Spridningen i betalningsvilja torde bli något högre 
än för de tidigare grupperna, då flera grupper blandas med olika betalningsvilja. 
Storleken på effekten av detta är svårbedömd men kan antas dra ner priset med 50 kr 
per m2. Det slutliga priset blir nu 1850 kr per m2 och år för en genomsnittlig hyresrätt i 
Stockholms innerstad.  

5.1.2 Resultat 
Slutsatsen att boendekostnaden för boende i bostadsrätt blir 1850 kr per m2 och år 
leder vidare till att bostadsrätterna kommer att falla i pris med 5900 kr per m2 ((2040-
1850)/0,033) vilket motsvarar en nedgång med 14 %. Vidare skulle hyrorna för 
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hyresrätter gå upp med 81 % till 1850 kr per m2 och år. En del av denna hyreshöjning 
skulle dock bero på en standardhöjning för dessa lägenheter till efterfrågad nivå på 
den fria marknaden. 
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STOCKHOLMS 
INNERSTAD 

Boendekostnad 
hyresrätter 

Boendekostnad 
bostadsrätter 

Inköpspris 
bostadsrätter 

Med nuvarande 
system 

1020 kr/m2 2040 kr/m2 43675 kr/m2 

Vid marknadshyra 1850 kr/m2 1850 kr/m2 37775 kr/m2 
Tabell 4. 

5.1.3 Konkretisering av resultat 
I Stockholm är två rum och kök den vanligaste lägenhetsstorleken och för denna är 61 
m2 den genomsnittliga boarean i Stockholms innerstad (Hellman, 2005). För den 
lägenhetsstorleken ligger månadshyran idag år 2006 på 5185 kr i Stockholms innerstad. 
Hade situationen istället varit marknadshyra sedan lång tid tillbaka hade månadshyran 
enligt uppsatsens modell legat på 9370 kr. Denna hyresrätt hade dock haft en något 
högre standard än dagens hyresrätter har. Motsvarande bostadsrätt kostar idag 2,66 
miljoner kr men hade istället kostat 2,29 miljoner kr om marknadshyra hade varit det 
rådande förhållandet sedan en lång tid tillbaka. 
 
STOCKHOLMS 
INNERSTAD 

2 rok och 61 
m2 

Boendekostnad 
hyresrätter 

Boendekostnad 
bostadsrätter 

Inköpspris 
bostadsrätter 

Med nuvarande 
system 

5185 kr/månad 10400 kr/månad 2,66 Mkr 

Vid marknadshyra 9370 kr/månad 9370 kr/månad 2,29 Mkr 
Tabell 5. 
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6 Diskussion 

Modellen bygger på en hypotetisk värld där en lägenhet går att få som antigen 
bostadsrätt eller hyresrätt efter tycke och smak. Vidare förutsätter modellen att 
marknaden är i balans och att lång tid har förflutit sedan övergången till marknadshyra 
genomfördes. Detta leder fram till funderingar kring hur lång tid som egentligen avses. 
En annan fråga som dyker upp är vad som händer initialt vid en övergång till 
marknadshyra. 

6.1 Felkällor 
Den definitivt största felkällan i modellen ligger troligen i de uppskattningar som 
författarna tvingas ta ställning till i kap 5.1.1. Dessa uppskattningar grundar sig dels i 
ett logiskt resonemang men även från subjektiva uppskattningar och erfarenheter om 
hur marknadens efterfrågan ser ut.  

6.1.1 Validitetsproblem 
Det kan uppstå validitetsproblem5 i samband med valet av den nybildade 
bostadsrättsföreningen i Liljeholmen, då den rimligen har en högre belåningsgrad än 
den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholms innerstad. Detta indikeras av 
att avgiften i Liljeholmen är högre än för en genomsnittlig bostadsrättsförening i 
innerstan. Då den förväntade kapitalkostnaden innehåller en 
värdeförändringskomponent och en riskkomponent bör, för jämförbarhetens skull, 
lånen i bostadsrättsföreningen vid Liljeholmskajen utgöra lika stor andel av det totala 
fastighetsvärdet som bostadsrättsföreningarnas lån i innerstan gör. Eftersom detta ej är 
fallet är detta en möjlig felkälla. 
 
Då majoriteten av de undersökta bostadsrätterna vid Liljeholmskajen köptes under 
2005 så kan priserna avvika något från de priser som skulle gälla för värdeåret 2006. 
Under perioden 2005 till 2006 så har bostadsrättspriserna haft en stigande trend. Detta 
medför att den förväntade kapitalkostnadens storlek kan ha överskattats med någon 
eller några tiondels procentenheter.  
 
Slutpriset på bostadsrätter i närförort skattas genom att samma procentuella påslag på 
utgångspriset som för bostadsrätter i innerstan används. Det kan diskuteras om 
skillnaden mellan utgångspris och slutpris för bostadsrätter i innerstan är en bra 
skattning för motsvarande skillnad i närförort. 
 
I modellen antas efterfrågan bero av den genomsnittliga disponibla hushållsinkomsten. 
Det är dock inte självklart att efterfrågan är proportionell mot den disponibla 
inkomsten över tiden. Man kan exempelvis tänka sig att lägenhetsspekulanterna är 
vana vid en viss prisnivå och därmed jämför boendekostnadsnivån relativt den invanda 
prisnivån. Om marknaden förändras på något sätt så att prisnivån ändras kan denna 
nya prisnivå till en början tyckas vara felaktig. Men med tiden är det möjligt att de 
”nya” förhållandena på marknaden accepteras som normalfallet. Detta kan medföra 

                                       
 
 
 
 
5 Validitet: Att mäta det som avses att mätas. 
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förändringar i betalningsviljan genom att man accepterar att den andel av de 
disponibla inkomsterna som man lägger på boendekostnaden är en annan än tidigare. 

6.1.2 Reliabilitetsproblem 
Att indata till modellen i form av disponibla inkomster förenklats till de genomsnittliga 
disponibla inkomsterna för olika grupper på bostadsmarknaden kan möjligen ge 
upphov till problem med reliabiliteten6. Det på grund av att det inte tas ordentlig 
hänsyn till hur inkomstspridningen i de olika grupperna ser ut. Spridningens inverkan 
på marknadens efterfrågan skattas istället i grova drag. Skattningen av efterfrågan med 
hjälp av de genomsnittliga disponibla inkomsterna kan ändock antas vara god. 
 
En annan felkälla ligger i de statistiska undersökningar som genomförts med avseende 
på bostadsrättspriser och avgiftsnivåer. Dessa undersökningar innehåller endast indata 
från några hundra bostadsrätter och ger ej fullt tillförlitliga skattningar.  
 
Under ”Val av modellframtagningsområde” kap 4.1.3. konstateras att ”För att göra 
modellen så generell som möjligt, samt för att eliminera slumpmässiga fel, bör flera 
områden undersökas”. Då detta ej har genomförts föreligger en osäkerhet i hur säkra 
dessa indata är. 

6.1.3 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys gjord på den förväntade kapitalkostnaden ger att vid en 
kapitalkostnad på 3,8 %  istället för 3,3 % blir boendekostnaden vid marknadshyra  
2050 kr per m2 och år istället för 1850 kr. Detta visar på att ett litet fel i bedömningen 
av den förväntade kapitalkostnaden ger ett stort fel i slutresultatet. Modellens styrka 
ligger i att den förväntade kapitalkostnaden kan räknas ut istället för att skattas, vilket 
är den vanligaste metoden. 

6.2 Fortsatta studier 

Det vore intressant att bygga vidare på denna studie bland annat genom att använda 
sig av ett bredare indatamaterial. För att förbättra precisionen i prisbestämningen 
kunde man kanske se om införandet av en faktor för olika postnummerområden i 
ekvationen kan ge en mer detaljerad bild av boendekostnaden. 
 
Studier av vad som hände med priserna initialt och då marknaden stabiliserades, då 
lägenhetsmarknaden i Oslo, avreglerades 1995 bör kunna kasta ljus över hur en 
avreglering i Stockholm kan te sig. 

                                       
 
 
 
 
6 Reliabilitet: Att mäta på ett tillförlitligt och korrekt sätt 
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7 Slutsatser 

En slutsats som dras i uppsatsen är att en stor grupp av de boende på hyresmarknaden 
idag inte kommer ha tillräckligt hög betalningsvilja för att bo kvar i innerstan. De 
kommer därmed på sikt att ersättas med folk som tidigare varit utestängda från 
hyresmarknaden i innerstan, trots deras höga betalningsvilja.  
 
Från modellarbetet kan slutsatsen dras att uppskattning av den förväntade 
kapitalkostnaden för bostadsrättsägare med fördel kan göras genom att jämföra 
boendekostnaden för hyresrätter med jämförbara bostadsrätter. En förutsättning för 
detta är dock att kötiderna är lika för de båda boendeformerna. Vid denna jämförelse 
bör flera områden studeras för att nå hög reliabilitet vilket ej har gjorts. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att uppskatta vad boendekostnaden för en 
lägenhet, i Stockholms innerstad, hade varit vid marknadshyra på 
hyresbostadsmarknaden. Slutsatsen blir att boendekostnaden för en genomsnittlig 
hyresrätt i innerstan hade varit 81 % högre och för en genomsnittlig bostadsrätt 10% 
lägre. Detta innebär dock inte att boende i bostadsrätter initialt vid ett införande av 
marknadshyror skulle få en lägre boendekostnad. Detta på grund av att 
bostadsrättsägarna först skulle behöva ta en värdeminskning på 14 % på sina 
lägenheter.  
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9 Appendix 

9.1 Bilaga 1 – Bostadsrätter Liljeholmen 

Jämförbara bostadsrätter i fastigheten Kajen 1 i 
Liljeholmen 
        
Adress Trappor Rum Boarea, m2 Insats tkr Insats/m2 Avgift/ mån Avgift/m2 
Sjöviksvägen 5 2 65,5 1759 26855 3793 695 
Sjöviksvägen 4 2 65,5 1700 25954 3793 695 
Sjöviksvägen 3 2 65,5 1640 25038 3793 695 
Sjöviksvägen 2 2 65,5 1583 24168 3793 695 
Sjöviksvägen 1 2 65,5 1524 23267 3793 695 
Sjöviksvägen 0 2 65,5 1465 22366 3793 695 
        
Genomsnitt         24608   695 
Källa: Holmgren 
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9.2 Bilaga 2 – Hyresrätter Liljeholmen 
Stadsdel Gatuadress Rum Boarea Hyra Våning Ködatum Nyprod. Inflyttning 
Liljeh. Blekeg. 2 2 69 8578 6 2005-06-25 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 66 8616 1 2005-01-11 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 44 6387 1 2005-04-06 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 66 8838 3 2005-08-02 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 77 9507 5 2005-04-12 Ja 2006-06-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 66 8616 0 2005-04-03 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 76 9433 6 2005-06-28 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 62 7947 1 2005-04-11 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 62 8170 3 2005-08-15 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 62 7947 0 2004-08-03 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 3 76 9433 4 1998-07-07 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 44 6387 3 2001-03-20 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 59 7947 6 2002-12-23 Ja 2006-05-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 59 7724 1 2004-09-10 Ja 2006-05-01
Liljeh. Blekeg. 2 1 33 4976 0 2004-01-19 Ja 2006-07-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 59 7947 5 2004-04-26 Ja 2006-05-01
Liljeh. Blekeg. 2 2 44 6387 2 2000-04-20 Ja 2006-07-01
         
         
         
         
Summa:     1024 1E+05         
Medel:   2,29 60 7932 2,8 2004-01-21   2006-06-18
Hyra per kvm:     1580 Medianködat. 2005-01-11     
         
         
Medelkötid:         1902-05-28     
Mediankötid:           1901-06-06     
Källa: www.bostad.stockholm.se 

 
 


