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Abstrakt  
Studien undersöker köp av bostadshyreskontrakt i Stockholm utifrån beteendegeografiskt 

perspektiv. Med djupintervjuer som angreppsätt har intervjuer genomförts med personer som 

köpt svarthyreskontrakt. Studien önskar besvara hur beslutsprocessen bakom köpet ser ut, hur 

de som köpt kontakt ser på hyresrätten som social rättighet respektive handelsvara samt hur 

de ser på köpet och legitimerar det. Studien visar att beslutet grundar sig i etableringshinder 

på bostadsmarknaden. Intressant är att föräldrarna till köparna ofta är involverade i 

beslutsprocessen. Köparna ser köpet som oetiskt men legitimerar köpet genom den dåligt 

fungerande bostadsmarknaden i Stockholm. 

Nyckelord: svarthandel med hyreskontrakt, social rättighet, handelsvara, beteendegeografiskt 

perspektiv.   
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1. Inledning  
Fastighetsägarna (2006) och Boutredningen (2007:112–113) visar att svarthandeln med 

bostadshyreskontrakt i Stockholm är utbrett. Ämnet är aktuellt då bostadssituationen i 

Stockholm är problematisk, då bostadsbristen är stor, bostadspriserna rekordhöga (Lindblom, 

2001) och den kommunala bostadskön blir allt längre (Bostadsförmedlingen, 2015b).  

Tidigare forskning kring svarthandel med hyreskontrakt kan delas in i tre teman: omfattning, 

attityder och värderingar, samt hyressättningssystemet och bostadsbristen. Fastighetsägarna 

(2006) uppskattar att svarthandeln med hyreskontrakt på Stockholms bostadsmarknad samt 

Solna och Sundbyberg omsätter 1.2 miljarder kronor per år. Andelen olagliga byten i 

innerstaden uppskattas till 50 procent av alla byten, motsvarande 2 200 per år och i 

ytterstaden uppskattas andelen olagliga byten till 25 procent av alla byten, motsvarande 2 500 

per år (Fastighetsägarna, 2006:12).  Siffrorna bör endast ses som en fingervisning då 

svarthandel sker i det fördolda. Men att svarthandel med hyreskontrakt är utbrett stödjs av 

tidigare forskning (Huuva & Koyuncu, 2014:20, Boutredningen 2007:112–113). Tidigare 

forskning kring attityder och värderingar visar att svarthandeln med hyreskontrakt ses som 

oetiskt samtidigt som det finns en acceptans hos allmänheten (Henriksson & Lindström 2005, 

Huuva & Koyuncu 2014, Eriksson & Lind 2005). Väl omdiskuterat i tidigare forskning är 

hyressättningssystemet, där forskare menar att det nuvarande hyressättningssystemet ger 

grogrund för svarthandel med hyreskontrakt (Huuva & Koyuncu 2014, Lind & Eriksson 2005, 

Brunbäck & Englund 2006, Andersson & Söderberg 2005, Prifits & Lundgren 2011, Forsberg 

& Åsell 2000, Turner 2001, Boverket 2013, Statens bostadskreditnämnd 2008). Även 

bostadsbristen anses ge upphov till svarthandel (Bergendahl, Löfmark & Lind 2015, Boverket 

2008). Näst intill all tidigare forskning på området bygger på intervjuer med representanter 

från branschorganisationer, kommunala bostadsbolag, experter samt allmänhetens syn på 

svarthandeln. Endast en tidigare studie av Henriksson och Lindström (2005) har haft 

personliga möten med personer som köpt svart hyreskontrakt. Målet för deras undersökning 

var att se hur svarthandeln går till i praktiken och intervjuerna i arbetet var inte i fokus. En 

lucka i tidigare forskning är därför studier som bygger på intervjuer med personer som 

medverkat i svarthandeln, som denna studie ämnar fylla.  

Det här examensarbetet har som syfte att försöka förklara beslutsprocessen bakom beslut att 

köpa ett svarthyreskontrakt genom svarthandel utifrån ett beteendegeografiskt perspektiv. 

Med ett beteendegeografiskt perspektiv menas att människans agerande och beslutsfattande 

påverkas av sin närmiljö. I kulturgeografiska termer förstås närmiljön utifrån rummet och 

individen. I den här studien ses bostadsmarknaden i Stockholm som rummet och personer 

som köpt ett svart hyreskontrakt som individerna. Utifrån rummets beskaffenhet, det vill säga 

bostadsmarknaden i Stockholm är det även intressant att försöka förstå hur personer som köpt 

svart hyreskontrakt uppfattar bostadsmarknaden särskilt hyresrätten. Hyresrätten är 

omdiskuterad och inom bostadspolitiken brukar det talas om två perspektiv, där det finns de 

som ser bostaden som en social rättighet respektive som en handelsvara. Frågorna det här 

examensarbetet ämnar besvara är därför: 

 Hur ser beslutsprocessen ut hos personer som köpt ett svart hyreskontrakt genom 

svarthandel? 

 Hur ser personer som köpt ett svart hyreskontrakt på hyresrätten som social rättighet 

respektive handelsvara? Hur ser de på köpet och hur legitimerar de köpet? 
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1.2 Avgränsning 
Den här studien är geografiskt avgränsad till Stockholm stad samt angränsande kommunerna 

Solna och Sundbyberg. Den geografiska avgränsningen är vald för att det är inom de 

områdena som svarthandel med bostadshyresrätter är utbrett (Fastighetsägarna 2006) och 

respondenterna köpt sina hyreskontrakt inom. Det är även inom det geografiska området som 

statistik över omfattning av svarthandeln med hyreskontrakt finns (Fastighetsägarna 2006:12). 

Den svarta bostadsmarknaden kan enligt Boverket (2011) delas in i tre kategorier: otillåten 

andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt samt bedrägeri (Boverket, 2011:13–15), och 

förklaras mer ingående i avsnittet definitioner. Den här studien är avgränsad till kategorin 

handel med hyreskontrakt. Studien avgränsas ytterligare inom kategorin handel med 

hyreskontrakt till då hyresvärden säljer ett hyreskontrakt till en köpare som mot ekonomisk 

kompensering erhåller ett förstahandskontrakt. Därmed undersöks inte delar där en hyresrätt 

kan bytas mot rabattering vid köp av annan upplåtelseform eller då ekonomisk kompensering 

sker vid byte mellan två hyresrätter. Inte heller svarthandel som sker via skenbyten eller 

överlåtelse (ibid:14). En förtydligande är att arbetet omfattar handel med 

bostadshyreskontrakt, därmed inte handel med hyreskontrakt till affärsverksamhet, om en 

sådan svarthandel skulle föreligga. Avgränsningen är gjord för att det är på det sättet 

respondenterna köpt sina hyreskontrakt. Den tidsmässiga avgränsningen för det empiriska 

materialet är från 1999 och fram tills 2013, då det är under den tidsperioden som 

respondenterna köpt sina svarta hyreskontrakt. För att förstå situationen på bostadsmarknaden 

idag och köparnas närmiljö, samt hyresrätten som social rättighet respektive handelsvara 

behövs historiska kunskaper om hyresrätten, som sträcker sig från efterkrigstiden fram tills 

idag och behandlas i avsnittet bakgrund.  

1.3 Disposition  
Examensarbetet inleds med en inledning, som sammanfattar den tidigare forskning som finns 

på området, även syfte och frågeställningar återfinns där. Avsnittet avslutas med 

avgränsningar för studien samt disposition. Därefter kommer avsnittet bakgrund, där återfinns 

en beskrivning av bostadsmarknaden, som sträcker sig från efterkrigstiden fram till idag. Efter 

bakgrund kommer avsnittet definitioner, där en längre redogörelse för svart bostadsmarknad 

görs. Därefter tar ett avsnitt med tidigare forskning vid, som ytterligare är indelad i 

underrubriker. I avsnittet efter behandlas den valda teorin. Avsnittet inleds med en 

presentation av beteendegeografiskt perspektiv som ligger till grund för studien och följs 

sedan av en presentation av beslutsprocessen, där beteendeteori och tillhörande 

flyttningsmodell redogörs. Avsnittet efter behandlar metod. I metodavsnittet redogörs de 

metoder som använts, hur arbetet genomförts samt forskningsetiska aspekter och 

tillförlitlighet. Där på följer resultat och analys för den empiriska studien. Uppsatsen avslutas 

sedan med en diskussion, slutsats och kommentarer för vidare forskning.  
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2. Bakgrund  
Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick över bostadspolitiken, därefter följer en 

nulägesbeskrivning av hyressektorn i Stockholm. Det för att skapa förutsättningar för en 

djupare förståelse för bostadsmarknaden som är rummet i studien, och som utgör en del av 

köparnas närmiljö där beslut om att köpa svart hyreskontrakt tas . Avsnittet vill även 

problematisera hyresrätten som social rättighet respektive handelsvara som är väl 

omdiskuterat inom bostadspolitiken.   

2.1 Historisk tillbakablick  
Hyressektorn är ett verktyg som används för att möjliggöra en social och generell 

bostadspolitik. Hyressektorn har genomgått stora förändringar från efterkrigstiden fram tills 

idag och inte minst under nittiotalet. Historiska bostadspolitiska kunskaper behövs för att 

förstå den utveckling som sker på bostadsmarknaden idag, en utveckling som kan sägas vara 

väntad och gett utlopp för svarthandeln med hyresrätter. Boverket (2007) har identifierat fyra 

problemskeden med hyressektorn från efterkrigstiden fram tills 2007, det går att argumentera 

att ett femte problemskede från 2007 fram tills idag. Dessa problemskeden visar på 

komplexiteten av motparet, hyressektorn som social rättighet respektive handelsvara. Nedan 

följer en sammanfattning av Boverkets fyra problemskeden (Boverket, 2007:20–23) samt ett 

femte problemskede från 2007 fram tills idag: 

1946-1974, problemet var låg boendestandard och hög bostadsbrist i storstäderna på grund av 

urbanisering samt hushållsplittring. Byggbranschen var omodern och nyproduktion för dyr. 

Genom reglering och rationalisering av byggbranschen byggdes nyproduktion och 

modernisering bort bostadsbristen för att urbaniseringen skulle kunna fortgå (ibid:21). 

Tidsperioden kännetecknas av en social och generell bostadspolitik. Det bör dock påpekas att 

bakom byggandet fanns ett kapitalistiskt tänk, där byggandet var ett sätt att skapa 

arbetstillfällen och tillväxt efter krigsåren (ibid:19).  

1975-1986, problemet var utvecklandet av och förvaltningen av hyresbeståndet och 

boendemiljön. Brist på inflyttning, service och kommunikation gjorde att miljonprogrammen 

blev oattraktiva, vilket resulterade i att förvaltningsproblem uppstod. Tidsperioden kantades 

av effekterna av oljekrisen 1973, som resulterade i höga byggkostnader. Uppbyggandet av 

miljonprogrammet finansierades med statliga lån. För de allmännyttiga företagen stod staten 

för hela risken och ingen egeninsats hade krävts av byggherrarna. När bostäderna var färdiga 

och skulle finansieras skulle hyresintäkterna täcka underhåll och nödvändig modernisering. 

Ekonomin under tidsperioden var en stagflationsekonomi med både inflation och risker för 

vikande sysselsättning. De höga räntenivåerna som följd av den höga inflationen ledde till 

växande statliga utgifter (ibid:20-21). Det var även under den här perioden hyresregleringen 

avskaffades (Boverket, 2013:9). 

1987-1996, problemet var finansieringen av bostadsfinansieringen. Tiden präglades av 

överhettad konjunkturuppgång, hög sysselsättning och höga nominella räntenivåer. 

Räntebidragen tillsammans med hög inflation och en avreglerad kreditmarknad uppfattades 

leda till felinvesteringar som byggherrarna inte behövde ta konsekvenser för. 

Bostadsfinansieringssystemet anpassades till skattereformen 1991. När krisen och 

arbetslösheten uppstod, uppfattades det som nödvändigt att skära ner på både produktions och 

konsumtionsstöden för att minska budgetunderskotten. De höga räntebidragsutgifterna ansågs 
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vara en del av budgetunderskotten, som i sin tur ansågs leda till inflationsrisker och höga 

räntor. Under tidsperioden sågs boendesituationen till stor del vara löst (Boverket, 2007:21). 

1997-2006, problembilden var delad, det skedde en ekonomisk återhämtning efter krigsåren, 

samtidigt som bostadsmarknad var delad. I tillväxtorterna var bostadsbristen åter hög och då 

byggandet inte tog fart steg fastighetspriserna, samtidigt på andra delar av landet rådde 

bostadsöverskott och ekonomiska förluster drabbade framförallt de kommunala hyressektorn. 

De tillbakahållande faktorerna för ett ökat bostadsbyggande var många bland annat bristande 

konkurrens, höga markpriser, beskattning av bebyggelse, långsam och ohanterlig planprocess. 

(Boverket, 2007:22).   

2007-2015, problemet idag är bostadsbrist på grund av urbanisering, segregation, höga 

boendekostnader, svarthandel med hyreskontrakt i tillväxtorter. Subventioner har dragits ner 

och det kommunala hyresbeståndet i tillväxtorter sålts ut. Från efterkrigstiden fram tills idag 

har politiken gått från kapitalism till liberalism vilket gör att utvecklingen är väntad. Idag kan 

det argumenteras för att bostadsrätten profileras, då räntebidragen för hyresrätter är borttaget, 

medan ränteavdragen för de som äger sin bostad finns kvar. Två lagändringar som infördes 

2011 bör nämnas. En ändring har gjorts i förhandlingslagen, som innebär att privata 

hyresvärdar själva får förhandla om hyran (Boverket, 2014a:22). För det andra måste 

Allbolagen (allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) drivas på affärsmässiga villkor 

(lag.2010:879). Vilket innebär att Allbolagen måste gå med vinst, och vara 

konkurrenskraftiga (Boverket, 2014b:29), vilket är viktigt för att förstå utvecklingen på 

bostadsmarknaden. Nedan följer en längre nulägesbeskrivning av hyressektorn.  

2.2 Hyresrätten idag  
Det vanligaste sättet att förmedla hyresrätter är genom kösystem som är baserat på antal 

ködagar och kan ses som ett bostadspolitiskt verktyg, där den med flest ködagar också står 

näst på tur att få en bostad. Det är efter det systemet som Stockholms allmänna hyressektor 

förmedlas via Bostadsförmedlingen (Bostadsförmedlingen, 2015a), även delar av den privata 

hyressektorn i Stockholm förmedlas på det sättet genom den allmänna bostadskön 

(Bostadsförmedlingen, 2015b), men det bör tilläggas att den privata hyressektorn har större 

frihet då de inte är tvång för privata värdar att förmedla sina hyresrätter via den allmänna 

bostadskön (Bostadsförmedlingen, 2016). 

Stockholms allmänna hyresbestånd har under senaste decennierna minskat samtidigt som 

bostadsbristen inte tenderar att avta och bostadskön blir allt längre (Bostadsförmedlingen 

2015b). Enligt Bostadsförmedlingen (2015) siffror har Stockholms kommunala bostadskö 

ökat med 9 procent motsvarande 40 942 personer år 2014. Enligt Bostadsförmedlingen (2015) 

siffor står år 2015, 513 364 personer i bostadskö och 8 980 bostäder förmedlades genom 

bostadskön år 2014. Kötiderna för en hyresrätt i innerstaden beräknas till 13 år, närförort till 

9,7 år och ytterstaden till 7.9 år. Enligt Bostadsförmedlingen (2015) är det 13 procent 

motsvarande 63 000 aktivt sökande, som är sökande som gör minst fem intresseanmälningar 

per år. Bostadsförmedlingen (2015) ser en trend att bostadskön ökar men antalet aktivt 

sökande minskar (ibid.). Enligt Statistiska centralbyrån finns det år 2014, 369 756 hyresrätter 

i Stor Stockholm, vilket alltså är färre än antalet i den kommunala bostadskön. Från 2007 

fram till 2014 har cirka 26 000 hyreslägenheter från Stockholms kommunala hyressektor 

ombildats från hyreshus till bostadsrättsföreningar enligt Svenskt näringslivs siffror. Bostäder 

som tidigare setts som en kollektiv tillgång där lägenheterna förmedlats genom kösystem 
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(Hellekant & Orre, 2015). Det är inte enbart politiker som använder hyresrätten som 

handelsvara utan en allt mer utbredd svartmarknad med hyreskontrakt råder i tillväxtorter 

framförallt i Stockholm. Däremot går det att ifrågasätta om handeln med hyresrätter bör gå 

under benämningen svartmarknad. Brottsligheten med svartkontrakt regleras i grunden i 

jordabalken, det gäller försäljning av hyreskontrakt däremot inte köp av hyreskontrakt. Den 

som med ekonomiska medel köper ett hyreskontrakt gör sig därmed inte skyldig till brottslig 

handling, det är bara säljaren som begår ett brott (Polismyndigheten, 2015:7).   

2.3 Lagar kring hyresrätten 
För att förstå hyresrättens specifika egenskaper som upplåtelseform och position på 

bostadsmarknaden, är det viktigt att förstå de lagar och regler som omfamnar den.  Nedan 

följer en kort redogörelse för hyreslagen, hyresförhandlingslagen, besittningsskyddet och 

bytesrätten.  

Hyror för bostadslägenheter bestäms genom en samverkan mellan två regelverk, hyreslagen 

och hyresförhandlingslagen. Hyreslagen handlar om bedömningen om en hyra är skälig om 

hyresvärd och hyresgäst eller hyresgästförening inte är överens medan 

hyresförhandlingslagen handlar om hur hyror kan förhandlas kollektivt (Boverket, 2014a:21).  

Bruksvärdessystemets syfte är att efterlikna ett marknadssystem men samtidigt utgöra ett 

hinder mot oskäliga hyror och trygga besittningsrätten. Bruksvärdessystemet handlar om 

hyresvärden och hyresgästen är oense om hyran, ska hyran fastställas enligt skäligt belopp (12 

kap. 55 § JB). Hyran anses inte som skälig om den är märkbart högre än hyran för lägenheter 

som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. En bostadslägenhets bruksvärde bestäms 

utifrån bostadens standard, det så kallade bruksvärdet. En sekundär roll har bostadshusets 

geografiska placering, boendemiljö i stort och närhet till kommunikationer. Hyresgästens 

individuella värderingar och behov påverkar inte bruksvärdet (ibid:22). Hyran fastställdes 

förut efter kollektiva förhandlingar mellan de kommunala bostadsbolagen och 

Hyresgästföreningen (2015). Från och med 2011 har en regel ändring skett som innebär att de 

privata fastighetsägarna själva kan förhandla om hyran vid omförhandling av kontrakt (ibid.).  

Besittningsskyddet regleras i jordabalken kap 12 hyreslagen och innebär att hyresgästen har 

rätt till förlängning av hyresavtalet. Det finns undantag om hyresgästen misskött sig genom 

exempelvis vanvårdat bostaden, inte betalat in hyran eller hyrt ut i andra hand utan tillåtelse. 

Egentligen är det hyrestaket som garanterar besittningsskyddet. Vid fri hyressättning kan 

hyresvärden höja hyran och hyresgästen tvingas flytta på grund av för höga hyreshöjningar 

(Hyresgästföreningen, 2015).  

Bytesrätten regleras i jordabalken kap 12 hyreslagen och innebär att det är tillåtet att byta sin 

bostadslägenhet mot en annan bostad om löpande hyreskontrakt finns samt hyresvärdens 

godkännande. De som byter utan att ha hyresvärdens samtycke riskerar att förlora sin bostad. 

Även triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten. Det anses också vara ett byte om 

någon byter en hyresrätt mot annan upplåtelseform. Om hyresvärden inte godkänner bytet, 

kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden. Med andra ord om hyresvärden motsätter 

sig bytet så ska tillstånd ändå lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och att 

bytet kan äga rum utan påtagliga olägenheter för hyresvärden. Andra skäl får heller inte tala 

emot bytet, som kan vara att det förekommit otillåten ekonomiskersättning ”svarta pengar” i 

samband med lägenhetsbytet (Boverket, 2014a:27).  
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3. Definitioner  
3.1 Svart bostadsmarknad 

Enligt boverket (2011) är svart bostadsmarknad, svarthandel med hyresrätter, svarta 

hyreskontrakt inte klart definierat, men där svart kan tänkas stå för något olagligt. 

Definitionen av svart bostadsmarknad har boverket delat in i tre kategorier: otillåten 

andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt samt bedrägeri (Boverket 2011). Nedan har 

en sammanställning gjort över hur transaktioner av ekonomiska medel inom svarthandel med 

hyreskontrakt går till utifrån Eriksson och Linds (2005) sammanställning och Boverkets 

(2011) sammanställning. 

 En hyreslägenhet byts mot annan upplåtelseform, där den som lämnar hyreslägenheten 

får ett reducerat pris.  

 Pengar läggs emellan i samband med hyreslägenhetsbyte. Det kan ske om 

hyreslägenheten som byts är av olika storlek, eller befinner sig i olika 

bostadsområden. Formellt sker transaktionen ofta som ett köp av inventarier till ett 

överpris i samband med flytt.  

 Transaktioner sker genom ett så kallat skenbyte som innebär att hyresgästen säljer sitt 

hyreskontrakt utan att få någon ny bostad i utbyte. Det kan vara svårt att anordna och i 

regel krävs en så kallad svartmäklare, som har kontakt med oseriösa fastighetsägare 

som skriver falska hyreskontrakt mot vilket bytet sker.  

 Hyresvärden tar betalt för hyreskontraktet av den tillträdande hyresgästen. Det kan ske 

med hjälp av en svartmäklare, eller via en bulvan eller genom ett skenbyte. I det här 

fallet är lägenheten tom och en bulvan låsas ha lägenheten och genomför sedan 

transaktionen på samma sätt som ovan (punkt.3).  

 Fastighetsägaren säljer lägenheter genom en så kallad bulvan. Det kan också ske 

genom skenbyte, men i det här fallet är lägenheten tom och en bulvan låsas ha 

lägenheten och genomför sedan transaktion på samma sätt som den ovan (punkt.3).  

 Transaktioner sker genom att lägenheten hyrs ut olagligt i andrahand till ett pris som 

är högre än tillåtet. Den som hyr ut lägenheten kan vara en hyresgäst eller en bulvan 

till fastighetsägaren. 

 En hyresgäst säger upp sitt hyreskontrakt och lämnar förslag på en ny hyresgäst. Det 

kan vara praktiskt eftersom hyresgästerna själva kan komma överens om när tillträde 

och flytt ska ske. Även hur delning av hyran under uppsägningstiden och städning ska 

göras. Praktiskt är det även för hyresvärden som får förslag på ny hyresgäst, då alla 

hyresvärdar inte har egna kösystem. Det olagliga är om hyresgästen som lämnar 

lägenheten får betalt för kontraktet. Den typen av transaktioner kan genomföras utan 

att fastighetsägaren är inblandad eller medveten om att svarta pengar förekommit. 

Vanligtvis sker transaktionen genom att den nya hyresgästen köper inventarier till 

överpris av den tidigare hyresgästen.  

 Bedrägeri, de fall då en person tjänat på affären, svartmäklare, tjänstemän som ändrar i 

folkbokföringsregistret. Det är ofta de fallen som polisen får kännedom om. Eftersom i 

de två andra kategorierna otillåten andrahandsuthyrning och handel med 

hyreskontrakt, så har alla inblandande parter något at vinna på affären. 

(Eriksson & Lind, 2005:37–38 samt Boverket, 2011:13–15). 
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4. Tidigare forskning  
I det här avsnittet redovisas den forskning som tidigare gjorts kring svarthandel med 

hyreskontrakt i Stockholm. Ämnet är relativt lite forskat på, men berörs en del i närliggande 

forskning, nedan följer en total litteraturgenomgång på ämnet. Att området är lite forskat på 

beror troligtvis på att svarthandel är en dold företeelse och av sin natur inte enkel att 

undersöka. Det bör påpekas att forskningen som redovisas i det här avsnittet inte berör olaglig 

uthyrning av hyresbostad som även räknas till svarthandel. Det eftersom det inte är av intresse 

för den här studien. Den tidigare forskningen är indelad i tre teman: omfattning, attityder och 

värderingar samt hyressättningssystemet och bostadsbrist.  

4.1 Omfattning  
Boverket har valt att inte försöka kvantifiera omfattningen av svarthandeln och därmed saknas 

officiell statistik på området. Däremot har Fastighetsägarna (2006) utfört en 

enkätundersökning med tjänstemän från större privata fastighetsägare och förvaltare i 

Stockholm för att försöka kvantifiera omfattningen av svarthandeln med hyreskontrakt. 

Statistiken som är publicerad av Fastighetsägarna (2006) är uppdelad i två geografiska 

områden: innerstad (Gamla stan/City, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen & Södermalm) 

och ytterstad (övriga Stockholm, Solna & Sundbyberg). Enligt Fastighetsägarnas bedömning 

omsätter den olagliga byteshandeln inom Stockholms bostadsmarknad (Stockholm, Solna & 

Sundbybergs) cirka 1.2 miljarder kronor per år, var av 660 miljoner kronor per år i 

innerstaden och 500 miljoner i ytterstaden. Enligt Fastighetsägarnas undersökning uppskattas 

andelen olagliga byten i innerstaden till 50 procent av alla byten, motsvarande 2 200 per år 

och i ytterstaden till 25 procent av alla byten motsvarande 2 500 per år. Priset bedöms i 

innerstaden vara cirka 100 000 till 150 000 kronor per rum och i ytterstaden vara cirka 75 000 

till 100 000 kronor per rum (Fastighetsägarna, 2006:12). Men då svarthandel sker i det 

fördolda är omfattningen svår att uppskatta, och statistiken bör därmed endast ses som en 

fingervisning. Huvva och Koyuncu (2014) gjorde en sammanställning av 117 

objektsöverlåteser av svartköp i Stor Stockholm, hämtade från Svenska Dagbladet, deras egen 

enkätundersökning, Flashback och Björnsbytare (en bytessida för hyresrätter). Deras 

undersökning sammanställer objektsöverlåtelser från 1970-talet fram tills idag, där 

majoriteten såldes efter 2008 (Huuva & Koyuncu, 2014:20). Resultatet av sammanställningen 

är att priserna är högre än vad Fastighetsägarnas (2006) undersökning visar. Enligt Huuva och 

Koyuncus (2014) undersökning är priserna följande i innerstaden: Kungsholmen 185 000 

kr/rum, Östermalm 240 000 kr/rum, Södermalm 201 000 kr/rum och Vasastan 196 000 

kr/rum. I ytterstaden: Solna och Sundbyberg 111 000 kr/rum, Bromma 121 000 kr/rum, 

Hässelby 45 000 kr/rum, Skarpnäck 110 000 kr/rum, Hägersten 121 000 kr/rum, Nacka 

500 000 kr/rum. Enligt Huuva och Koyuncu (2014) finns det i undersökningen siffror som är 

mindre tillförlitliga och därmed bör även den här kartläggningen ses som en fingervisning 

(ibid:12). Men att svarthandeln är omfattande stärks av andra undersökningar, där bland 

Boutredningens (2007) enkätundersökning bland unga vuxna. Då studien visar att nästan två 

av tre av de svarande i Stockholm blivit erbjuden att köpa svart hyreskontrakt. Vidare visar 

resultatet att nästan 60 procent av de svarande i Stockholm har köpt eller känner någon som 

köpt ett svart hyreskontrakt (Boutredningen, 2007:112–113). Undersökningen är genomförd 

på uppdrag av bostadsforskare från institutet för bostads- och urbanforskning. Det bör dock 

påpekas att undersökningen hade en låg svarsfrekvens på cirka 46 procent, som gör att 

undersökningens tillförlitlighet kan ifrågasättas. Enligt Boutredningen är det möjligt att 
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personer med särskilt svag ställning på bostadsmarknaden inte nåtts eller valt att inte besvara 

enkäten (Boutredningen, 2007:47).    

4.2 Attityder och värderingar  
Det finns ett fåtal undersökningar över allmänhetens attityd och värderingar kring svarthandel 

med hyreskontrakt. Däremot kan tillförlitligheten i undersökningarna ifrågasättas eftersom 

svarthandel med hyreskontrakt sker i det fördolda. Vilket attitydundersökningarna nedan visar 

på, då resultatet av liknande undersökningar skiljer sig åt.  

Henriksson och Lindström (2005) genomförde en enkätundersökning om etiska synpunkter 

gällande svarthandel med hyreskontrakt bland boende i kommunala lägenheter i Stockholms 

innerstad. Därmed är undersökningen begränsad till den kommunala sektorn, troligtvis är 

svarthandeln mer utbredd i den privata hyressektorn. Enligt undersökningen kunde 18 procent 

tänka sig att sälja sitt hyreskontrakt om det skulle flytta från Stockholm och 23 procent var 

beredda på att ge pengar emellan vid ett lägenhetsbyte. Från undersökningen framgick även 

att 76 procent ansåg det oetiskt att sälja sitt hyreskontrakt. Intressant med undersökningen var 

att den tydde på att andelen som anser det vara oetiskt att köpa ett hyreskontrakt skilde sig 

mellan åldersgrupperna. Enligt undersökningen var det 80 procent av de som svarade i åldern 

40 till 50 som ansåg det vara oetiskt att köpa ett hyreskontrakt medan det var 38 procent av de 

som svarade i åldern 25 till 30 som ansåg det vara oetiskt (Henriksson & Lindström, 2005:24–

38). Undersökningens tillförlitlighet kan dock ifrågasättas då enkätundersökningen delades ut 

i 500 exemplar och hade en svarsfrekvensers på 32 procent motsvarande 160 svarande 

(ibid:34). Vilka som inte besvarat enkäten är omöjligt att veta, men det är möjligt att personer 

med särskilt svag ställning på bostadsmarknaden inte nåtts eller valt att inte besvara enkäten. 

Undersökningen kan även kritiseras för att respondenterna i de olika ålderskategorierna inte 

var lika många till antal. En liknande undersökning utformad som en webbenkät genomfördes 

av Huuva och Koyuncu (2014). Undersökningen hade 232 svarande. De flesta som besvarade 

enkäten var studenter och cirka 94 procent var under 30 år. Enligt undersökningen ansåg lika 

många att det var oetiskt att köpa ett hyreskontrakt med svarthandel som de som inte tyckte 

att det var oetiskt. Undersökningen visade på att cirka 47 procent kunde tänka sig att köpa ett 

hyreskontrakt och cirka 39 procent kunde tänka sig att sälja. Enligt webbenkäten kunde 76 

procent tänka sig att betala/erhålla betalning vid byte av hyreslägenheter. Undersökningen 

visade även på att cirka 45 procent såg pengarna vid köp av förstahandskontrakt som en 

investering eller att de skulle få pengarna tillbaka. Det bör påpekas att frågan var formulerad 

till de som köpt hyreskontakt, medan resterande frågor var riktade till allmänheten. 

Därigenom är det svårt att veta om endast de som köpt hyreskontrakt besvarat frågan eller om 

alla som har besvarat enkäten besvarat frågan. Två saker var intressant med undersökningen, 

för det första att den redovisade att cirka 24 procent kände någon som köpt ett hyreskontrakt 

och cirka 10 procent kände någon som sålt (Huuva & Koyuncu, 2014:28–38). Det andra som 

var intressant med undersökningen var att den redovisade skillnaderna mellan attityder hos 

respondenterna utifrån upplåtelseform. Resultatet var att de svarande med 

bostadsrättslägenhet var minst accepterande till svarthandeln med hyreskontrakt. Den som 

hade hyresrätt som upplåtelseform samt dem som bodde i andrahand hade en mer 

accepterande attityd till svarthandeln (ibid:39). Trots brister i undersökningarna är de flitigt 

refererade till i forskning kring svarthandel med hyreskontrakt. Eriksson och Lind (2004) 

genomförde en liknande enkätundersökning bland studenter på Kungliga tekniska högskolan 

och fick liknande resultat. Även den undersökningen kan kritiseras för att inte vara särskilt 
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tillförlitlig (Eriksson & Lind, 2005:38–39). Henriksson och Lindström (2005) genomförde 

även intervjuer med personer som köpt svart hyreskontrakt utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Intervjuerna var inte i fokus för deras studie. Målet för deras undersökning var att se hur 

svarthandeln med hyresrätter fungerar och praktiskt går till. Deras studie visar att de som köpt 

hyreskontrakt innan antingen bott i andrahand eller flyttat hemifrån. Vidare i studien framgår 

det att respondenterna köpt sin lägenhet genom en svartmäklare. Studien visar även att 

respondenterna köpt svartkontrakt då de inte kunde få tag i en hyresrätt med hyfsat läge via 

gängse vägar samt inte hade tillräckligt med pengar för att köpa en bostadsrätt. Av studien 

framgår det även att de flesta tycker att det är oetiskt att köpa en hyresrätt. Enligt studien 

arbetar svartmäklaren olika beroende på om hyresvärden är med på affären eller ovetande. 

Studien visar att om hyresvärden inte är med på affären försöker svartmäklaren dölja affären 

genom att få den att se ut som ett lägenhetsbyte. Det sker genom falska kontrakt, falsk 

avtalsskrivning och påhittade historier om frågor skulle ställas om hur köparen fått tag i den 

nya lägenheten eller lägenheten som används som bytesobjekt. Även påhittade historier om 

beaktansvärda skäl utarbetas, så att bytet inte nekas av hyresvärden. Ytterligare en 

säkerhetsåtgärd är att namnet på köparen sätts upp på dörren på lägenheten som används som 

bytesobjekt, om fastighetsvärden skulle åka dit och kolla upp den nya hyresgästen 

(Henriksson & Lindström, 2005:39–43). Det framgår att studien genomförd av Henriksson 

och Lindström (2005) har utgått från olika intervjuarmetoder under olika omständigheter 

(ibid:39), det finns dock ingen grundligare redogörelse för hur bearbetandet av materialet gått 

till vilket gör att materialets tillförlitlighet blir svårt att värdera. Någon djupare analys av 

materialet har inte heller genomförts. Studien påminner om den här studien genom att 

undersökarna faktiskt varit i kontakt med personer som köpt svart hyreskontrakt. Däremot 

undersöker Henriksson och Lindströms (2005) studie hur köpet går till medan den här studien 

har ett fokus på de som köpt svarthyreskontrakt och deras beslutsprocess samt hur de ser på 

sin närmiljö och bostadspolitiken.  

Enligt en rapport av Polismyndigheten (2015) är förutsättningarna för svarthandeln med 

hyreskontrakt goda. Polismyndigheten (2015) anser att fenomenet är normaliserat bland 

befolkningen i allmänhet och att risken för att lagföras, eller i samband med en rättsprocess gå 

miste om ett köpt kontrakt är mycket liten. Att fenomenet är normaliserat baserar de på 

Fastighetsägarna (2006) undersökning om omfattning som nämnts tidigare i avsnittet samt 

journalistiska fördjupningar på området (Polismyndigheten, 2015). Brunbäck och Englund 

(2006) menar att det finns goda incitament för fastighetsägare att bedriva någon form av 

svarthandel. Enligt deras slutsats är rättssystemet idag för vagt, och att straffet för en 

svartaffär är så pass oansenliga att det inte föreligger. Enligt dem blir effekten att det är fritt 

fram för fastighetsägarna att bedriva någon form av svarthandel tills krafttag från 

rättssystemets sida sker. Deras slutsats bygger på intervjuer med utvalda 

branschorganisationer och kommunala bostadsbolag (Brunbäck & Englund, 2006:38). 

Bergendahl, Hjeds Löfmark och Lind (2015:46) menar att svarthandeln med hyreskontrakt 

minskar i hög grad transparensen på bostadsmarknaden och medborgarnas förtroende för 

samhället. Boverket (2011:25–26) menar att begränsningar av bytesrätten och 

andrahandsuthyrning samt högre prioritering hos polis och åklagare främst mot 

fastighetsägare som säljer hyreskontrakt skulle behövas åtas för att få bukt med svarthandeln.  
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4.3 Svarthandel som en effekt av hyressättningssystemet 
Svarthandel med hyreskontrakt är väl omdiskuterat i tidigare forskning kring 

hyressättningssystemet. Många forskare främst med bakgrund i nationalekonomi menar att 

svarthandel med hyreskontrakt är en effekt av hyresregleringen. Andra forskare ifrågasätter 

dock vad som menas med hyresreglering då hyresregleringen avskaffades 1974 (Boverket, 

2013:9), där efter har hyran fastställts genom hyreslagen och hyresförhandlingslagen 

(Boverket, 2014a). De forskare som talar om hyresregleringen ser bruksvärdessystemet som 

hyresreglering. Det finns även forskare som ser problem med hyressättningssystemet men 

som väljer att inte kalla det hyresreglering. Hyressättningssystemet betydelse för 

svartmarknaden är komplext och redogörelsen nedan gör den inte rätt, men har som mål att ge 

en kort förenklad bild. Stycket nedanför sammanfattar forskningen om hyresregleringens 

effekter på svarthandeln.  

Forskare som talar om hyresreglering ser den som problematisk. De menar att effekten av 

hyresregleringen blir att det uppstår ett ekonomiskt spelrum då hyran inte speglar 

hyresgästens allmänna betalningsvilja, och att konsekvensen blir långa bostadsköer samt 

svarthandel med hyreskontrakt. Vidare resonerar forskare som talar om hyresreglering att fri 

hyressättning där utbud och efterfrågan råder skulle stoppa svarthandeln med hyreskontrakt 

(Huuva & Koyuncu 2014, Eriksson & Lind 2005, Brunbäck & Englund 2006, Andersson & 

Söderberg 2005, Priftis & Lundgren 2011, Forsberg & Åsell 2000, Turner 2001, Boverket 

2013, Statens bostadskreditnämnd 2008). Brundbäck och Englund (2006) menar att det är fel 

att nyproducerade lägenheter i förorten har högre hyra än de mer eftertraktade äldre 

lägenheterna i innerstadsområdena. De menar att med en fri hyressättning skulle det omvända 

förhållandet gälla, som i sin tur skulle leda till att svarthandeln upphör (Brundbäck & 

Englund, 2006:39). Vidare resonerar Brundbäck och Englund (2006:39) att hyresregleringen 

håller hyrorna nere, främst för äldre lägenheter i innerstadsområdena, som leder till att 

förstahandskontrakten blir värdefulla och som i sin tur leder till att de inte lämnas tillbaka till 

bostadskön. Tidigare studier av Huuva och Koyuncu (2014:42) och Brundbäck och Englund 

(2006:39) menar att om de som värdesätter att bo centralt skulle få betala för det skulle de 

som inte är villiga att betala lämna tillbaka bostaden till bostadskön. Forskare som talar om 

hyresregleringens effekter förespråkar en modernisering av bruksvärdessystemet. Brundbäck 

och Englund (2006:39) vill se en modernisering där hyrorna höjas succesivt och där 

geografiskt läge ska få större betydelse för hyran. Även Boverket (2012:95) vill se en ökad 

betoning på geografiskt läge. På så sätt skulle det ekonomiska spelrummet förvinna och 

svartmarknaden upphöra (Brundbäck & Englund, 2006:39). Huuva och Koyuncu (2014:42) 

menar att fri hyressättning skulle stimulera byggandet av bostadshyresrätter i tillväxtregioner. 

En del forskare menar att rörligheten på bostadsmarknaden hade ökat om fri hyressättning ägt 

rum och skulle i sin tur ge ett mer effektivt utnyttjande av hyresbeståndet (Andersson & 

Söderberg 2005:46, Huuva & Koyuncu 2014:42, Boverket 2013:3). Det finns också forskare 

som menar att de som sitter på hyreslägenheterna i innerstadsområdena har råd att betala ”full 

hyra”, och att hyresregleringen snarare blir ett subventioneringssystem för de som redan har 

råd att betala ”full hyra” (Andersson & Söderberg 2005:44, Huuva & Koyuncu 2014:42). 

Eriksson och Lind (2005) menar att hyresregleringen gör det svårt för oetablerade på 

bostadsmarknaden att efterfråga bostäder i centrala lägen, och som i sin tur skapar incitament 

för unga att ge sig in i svarthandel med hyreskontrakt. De menar även att effekten av 

hyresregleringen i ett större sammanhang inte förstör bostadsmarknaden utan att den förstör 

moralen, som i sin tur gör att unga blir mer villiga att handla i ”gråzonen” i andra 
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sammanhang (Eriksson & Lind, 2005:42–43). Väl omdiskuterad är hyresregleringen även i 

segregeringsfrågor. Då forskare som förespråkar en avreglering menar att en ekonomisk 

segregering i storstäderna redan råder och att marknadsanpassade hyror inte skulle leda till 

någon större ökad segregering (Eriksson & Lind 2005:42–43, Forsberg & Åsell 2000:91, 

Huuva & Koyuncu 2014:41) medan andra forskare som är för hyressättningssystemet menar 

att fri hyressättning skulle resultera i ökad segregering.  

Enligt Jusélius (2010) undersökning är Hyresgästföreningen en förespråkare för 

bruksvärdessystemet, medan Fastighetsägarna är mer kritiska till hyressättningssystemet och 

mer positiva till mer marknadsanpassade hyror (Jusélius, 2010). Enligt Wangenborg 

(2012:111) undersökning, menar Fastighetsägarna att hyressättningssystemet resulterar i att 

Stockholms hyresbostadsmarknad i stort sätt är oåtkomlig för den som söker en hyresrätt och 

som i sin tur leder till svarthandel med svarta hyreskontrakt. Jusélius (2010) och 

Wangenborgs (2012) undersökningar bygger på intervjuer med representanter från 

kommunala bostadsbolag och branschorganisationer, därmed kan tillförlitligheten i materialet 

anses vara hög.  

4.4 Bostadsbrist  
De flesta forskare är överens om att bostadsbrist och långa bostadsköer ger upphov till 

svarthandel. Bergendahl, Löfmark och Lind (2015) ser de långa bostadsköerna, svarthandel 

och att bostadssökande bor kvar hemma eller flyttar runt som kännetecken för en dåligt 

fungerande bostadsmarknad. De menar att många bostadssökande inte betraktar hyresboende 

som ett realistiskt alternativ (Bergendahl, et al. 2015:75) och på grund av det kanske ”köper 

sig före i kön”. Enligt dem ger utbudsbegränsningen grogrund för svarthandel med 

hyreskontrakt, som medför sårbarhet för den enskilda samt en uppluckring av rättsväsendet 

(ibid:72). Statens Bostadskreditnämnd (2008), ser både positiva och negativa konsekvenser av 

svarthandeln. De menar att för den som vill bo i vissa områden och inte har råd med 

bostadsrätt kan svartmarknaden vara ett alternativ. På det sättet kan svartmarknaden enligt 

dem öka rörligheten. Men de menar även att svarthandeln leder till att många lägenheter 

undanhålls från den öppna marknaden, som motverkar rörligheten. En annan nackdel som de 

nämner med svarthandeln är att det endast är de med relativt goda inkomster som kan köpa 

kontrakt i eftertraktade områden (Bostadskreditnämnden, 2008:21).  

Boutredningen (2007) skriver om unga vuxnas etableringshinder på bostadsmarknaden utifrån 

livscykeln, med andra ord vart människor befinner sig i livet. Intressant i utredningen är att de 

kopplar etableringshinder till incitament för unga vuxna att handla inom svartmarknaden 

(Boutredningen 2007:14). Etableringshindren är främst ekonomiska, då unga vuxna generellt 

sett inte har en säker inkomst eller tillräckligt sparade pengar för att kunna köpa en bostads- 

eller äganderätt. Samtidigt som unga vuxna inte har tillräckligt med kötid i bostadskön för att 

få en hyreslägenhet. Tidigare forskning på ämnet från Boverket (2008) menar även på det. 

Intressant i Boverkets (2008) studie är att de även lyfter andra gruppers etableringshinder där 

bland invandrare, nyskilda och personer med brottsligt förflutet. Gemensamt för 

Boutredningen (2007) och Boverket (2008) är att de menar att etableringshindren för unga 

blivit allt fler sedan nittiotalet kopplat till utvecklingen på bostadsmarknaden, bland annat 

utvecklingen som lett till minskat hyresbestånd. Då unga historiskt sett börjar sina 

boendekarriärer inom hyressektorn (Boutredningen 2007 samt Boverket 2008).  



 

17 
 

Problematiken på bostadsmarknaden i Stockholm kan sägas inte enbart handla om brist på 

bostäder utan även brist på specifika upplåtelseformer. Val av bostad kan sammanföras med 

upplåtelseformernas för och nackdelar. Det finns ingen forskning kring upplåtelseformer och 

svarthandel, men eftersom den empiriska undersökningen behandlar hyresrätter ses det som 

intressant för studien. Enligt Andersson, Naumanen, Ruonavaara och Turner (2007) 

undersökning är svenskar positivt inställda till hyresrätten som upplåtelseform, då den anses 

vara relativt säker. Studien visar även att svenskar ser en osäkerhet med upplåtelseformer där 

hushållet äger sin bostad, så som ansvar för underhåll, reparationer och risken för 

skuldsättning. Enligt undersökningen beror val av upplåtelseform på hushållets situation, vart 

de befinner sig i livscykeln, så som ålder, arbetssituation och familjesituation (Andersson et 

al. 2007). Klevell (2009) gör en intressant problematisering kring om bostadshyresrätten bör 

tilldelas ett ekonomiskt värde vid bodelning. Hon problematiserar även hur det blir om 

hushållet betalt för hyreskontraktet vid bodelning (Klevell, 2009). Att gå in djupare på det är 

dock inte inom ramen för det här arbetet.  

Ovan är all tidigare forskning på området. Alla tidigare studier på området bygger på 

intervjuer med representanter från branschorganisationer, kommunala bostadsbolag, experter 

på området samt allmänhetens syn på svarthandeln. Större delen av forskningen går ut på att 

identifiera tänkbara lösningar för att minimera svarthandeln. Endast en tidigare studie av 

Henriksson och Lindström (2005) har haft personliga möten med personer som köpt svart 

bostadshyreskontrakt. Skillnaden är att målet för deras undersökning var att se hur 

svarthandeln går till i praktiken. Intervjuerna i Henriksson och Lindström (2005:39–43), var 

inte fokus för studien. Den här studien utgår från de som köpt ett svarthyreskontrakts 

synvinkel och med ett beteendegeografiskt perspektiv ska beslutsprocessen samt köparnas syn 

på hyresrätten som social rättighet respektive handelsvara undersökas. Även deras syn på 

köpet och hur de legitimerar köpet ska undersökas. Den här studien har därmed inte fokus på 

hur affären går till utan har fokus på varför affären blir av.   

5. Teori  
I det här avsnittet behandlas beteendegeografiskt perspektiv med tillhörande teori om 

beslutsprocessen kring val av boende, samt tillhörande modell för urbana flyttningar 

(återfinns i bilaga 1.). Det som behandlas i det här avsnittet har använts som ramverk för den 

empiriska studien, från syfte och frågeställning, till utarbetande av intervjuguide samt till 

resultat och diskussion.  

5.1 Beteendegeografiskt perspektiv  
Den här studien tar sin grund i beteendegeografiskt perspektiv inom urban socialgeografi 

tillhörande det kulturgeografiska ämnesområdet. Beteendegeografiskt perspektiv fokuserar på 

människans aktiviteter och beslutsfattande processer. Ett exempel på beslutsprocesser är val 

av bostadsområde (Knox & Pinch, 2010:2). Den här studien riktar in sig på beslutsprocessen 

bakom köp av svart hyreskontrakt med svarthandel. Beteendegeografiskt perspektiv har sina 

rötter i psykologi och sociologi men har sedan 1900-talet används inom kulturgeografi 

(Vavryniv, 2013:140). Mycket av beteendegeografiskt perspektiv förklarande faktorer är 

hämtat från psykologin och sociologin, som hur människan upplever sin närmiljö. Inom 

kulturgeografi förstås närmiljö utifrån termer som individen och rummet, utifrån ett 

beteendegeografiskt perspektiv påverkas individen av rummet den bor i och är verksam inom 
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samtidigt som rummet påverkas av individerna som rör sig där. På det sättet skapas 

gemensamma värderingar och sociala karaktärsdrag inom rum. Beteendegeografiskt 

perspektivet har även synen att individen påverkas av sina sociala relationer som i sin tur 

påverkar individens beteende och beslutsfattande (Knox & Pinch, 2010: kap 12).  

5.2 Beslutsprocessen  
Studien utgår ifrån ett beteendegeografiskt perspektiv med tillhörande modell som används 

inom teorin för att förklara urbana flyttningar, (modellen återfinns i bilaga 1). 

Beteendegeografisk teori och tillhörande modell över urbana flyttningar är amerikaniserad, 

för att den ska kunna appliceras på Stockholms bostadsmarknad kommer den i den här studien 

att anpassas. Med amerikaniserad åsyftas två saker, för det första utgår den ifrån en fri 

bostadsmarknad som inte är fallet i Stockholm eller den här studien med fokus på 

hyressektorn. För det andra utgår teorin från att den med hög inkomst kan köpa en viss bostad 

och livsstil, för att försvenska den och anpassa den till Stockholms bostadsmarknad, används 

istället termen livscykel, som innebär var en individ befinner sig demografiskt och 

hushållsmässigt i livet. Då teorin är amerikaniserad, och den amerikanska bostadsmarknaden 

är starkt präglad av att äga sin bostad, vilket historiskt sett inte stämmer överens med svensk 

bostadsmarknad, blir upplåtelseformerna i den anpassade teorin av intresse.  

Det första steget i beslutsprocessen är beslutet att flytta eller inte flytta. Enligt 

flyttningsmodellen uppstår en stresssituation mellan ena sidan hushållets behov, förväntningar 

och aspirationer om den nya bostaden, och andra sidan den nuvarande boendestandarden och 

bostadsområdet. Vilka förväntningar och aspirationer ett hushåll har på den nya bostaden 

skapas enligt teorin utifrån hushållets värderingar som människan har för att skapa betydelse 

av sina liv och för att tolka sina boendesituationer. De värderingar ett hushåll grundar sina 

beslut ifrån tar sin grund i faktorer som ålder och tidigare erfarenheter (Knox & Pinch, 

2010:260). Det kan kopplas till vart hushållet befinner sig i livscykeln, och kan påverka 

hushållets behov, förväntningar och aspirationer för den nya bostaden.  

Det andra steget i beslutsprocessen är sökandet efter en ny bostad, oavsett om beslutet att 

flytta är frivilligt eller ofrivilligt. Det geografiska fokusen i det här steget är frågan om 

sökandet är rumsligt förankrat och om så är fallet, om det är förankrat på olika sätt för olika 

hushåll, beroende på vart de befinner sig i livscykeln (ibid:263). Enligt flyttningsmodellen 

kan det andra steget delas in i ytterligare tre steg: specificering av kriterier, sökande efter 

bostad som uppfyller specificeringen av kriterier och slutgiltiga valet av bostad (ibid:263).  

5.2.1 Specificering av kriterier.  

I beteendegeografiska termer är hushållets första steg att definiera aspirationsområde, som är 

de bostadsområden eller det geografiska området ett hushåll kan tänka sig att flytta till. 

Aspirationsområde kan definieras utifrån områdets karaktärsdrag och utmärkande egenskaper 

av bostäder. Med andra ord bostadsområdets fysiska samt sociala karaktärsdrag, till det räknas 

områdets egenskaper som närhet till butiker, restauranger, skola, nöjesliv etc.  

I beteendegeografiska termer delas aspirationsområde upp i övre och nedre nivå. Där den 

lägsta nivån av aspirationsområde vanligtvis definierad som karaktärsdragen av hushållet 

nuvarande boende, medan de övre gränsen av aspirationsområde är definierat till vad 

hushållet rimligt kan eftersträva, ofta kopplat till hushållets inkomst. Specificeringen av 

kriterierna som hushållen använder för att specificera sina aspirationsområden kan ses som en 

reflektion av deras motiv i beslutet att flytta, boendeutrymme, miljömässiga kvalitéer, social 
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konsumtion och så vidare. Ett områdes arkitektur och sociala karaktärsdrag är kriterier som 

räknas till ett områdes attraktions krafter. Hur ett hushålls specificering av kriterier för den 

nya bostaden ser ut kan kopplas till vart de befinner sig i livscykeln (Knox & Pinch, 

2010:263–264).  

5.2.2 Sökande efter bostad som uppfyller de specificerade kriterierna.  

I det här steget handlar det om att hitta ett boende, till rätt boendekostnad vid rätt tidpunkt. De 

flesta hushållen organiserar sitt bostadssökande utifrån sina aspirationsområden. De flesta 

hushåll avgränsar sökandet ytterligare till minde områden som är mest geografiskt tillgängliga 

för dem. Med andra ord sker sökandet till ett begränsat sökområde som är rumsligt förankrat 

av deras kännedom om olika områden. Inom beslutsprocessen över flyttande är sökområdet 

uppdelat i två delar som tillsammans bildar hushållets kännedomsområde: 

1. Hushållets aktiva område, det vill säga alla platser som hushållet har regelbunden 

kontakt med genom sina dagliga aktiviteter.  

2. Information hushållet får om områden genom sekundära källor som mäklare, radio, 

tidning, internet, television och genom sina sociala kontakter. Alla sekundära källor 

bildar till ”mentala kartor” om hur ett område är.  

(Knox & Pinch, 2010:264) 

Enligt teorin, görs antagandet att de med låg-inkomsts sökområde begränsas till närliggande 

områden av den redan befintliga bostaden, medan de med hög-inkomst har en möjlighet till 

ett större sökområde, med preferenser av deras kännedomsområden och närhet till arbete. 

Beteendegeografisk teori menar också att informations källor till sökområdet kan kopplas till 

rumslig förankring. Eftersom olika hushåll kan förlita sig på olika kombinationer av källor, 

som kan ses som en del i en större socio-rumslig sortering. Faktorer som avgränsar 

sökområdet och hushållets val av bostad är finansiella men även faktorer som kan avgränsa 

sökandet är om hushållet söker bostad med en viss upplåtelseform exempelvis hyresrätt. De 

flesta söker även bostad via en mäklare eller bostadsförmedling och det handlar då mycket om 

vad mäklaren eller bostadsförmedlingen har att erbjuda (ibid:265-266). I det här fallet, 

handlar det om vad svartmäklaren eller fastighetsägaren som säljer kontraktet har att erbjuda, 

och därigenom kan valmöjligheterna förväntas vara färre.  

5.2.3 Slutgiltiga valet av bostad.   

I det här steget i beslutsprocessen gör hushållet sitt val av bostad. Om hushållet har fler än en 

bostad att välja mellan tar det den bostad som de anser passa dem bäst. Enligt teorin är 

hushållen ofta glada att ta en rimlig bostad så länge den inte involverar stora olägenheter. Det 

har sin grund i att i praktiken kan inte människan ta till sig hur mycket information som helst, 

tiden för sökandet av bostad är begränsat och motivationen att söka vidare är låg. Den urbana 

flyttningsmodellen låter hushåll som inte hittar sitt boende inom deras aspirationsområde 

inom den begränsade sök tiden att ändra sin strategi (punkt ”B” i figur.1 i bilaga 1.) till något 

av alternativen i punkt A (ibid.266-267).  

Beteendegeografisk teori med tillhörande modell utgår ifrån att hushåll väljer sin bostad 

utifrån de gängse vägar som finns. I det här arbetet har hushållen valt en kontroversiell väg till 

att erhålla en bostad. Motiveringen till att applicera teorin på det här arbetet är att 

beslutsprocessen förväntas vara lika. Antagandet är att alla som söker bostad oavsett om de 

tar gängse vägar eller kontroversiella för att erhålla en bostad går igenom ovan nämnda steg 

och har behov, förväntningar och aspirationer.   
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6. Metod  
I det här avsnittet redovisas de metoder som använts i den empiriska undersökningen. 

Avsnittet redovisar hur arbetet gått till och avslutas med forskningsetik och tillförlitlighet.  

6.1 Val av metod 
Examensarbetet bygger på en deduktiv ansats (Gren & Hallin, 2003:34) då arbetet utgår från 

beteendegeografiskt perspektiv med tillhörande modell samt kunskap om Stockholms 

bostadsmarknad och de lagar och regler som rör hyresrätten. En deduktiv ansats har valts för 

att den ger ett bra ”uppifrån och ner” perspektiv som passar bra då teorier och begrepp ska 

studeras ner i empiri. För att besvara syfte och frågeställningar används djupintervjuer som 

metod. Det för att syftet med studien är att nå en djupare förståelse för personer som köpt ett 

svarthyreskontrakt utifrån deras perspektiv och teorin. Med djupintervjuer har respondenten 

möjlighet att uttrycka sina livserfarenheter och komplexitet i det valda studieämnet 

(Valentine, 2005:110), något som är viktigt för att nå den djupare förståelse som den här 

studien eftersträvar. Något som inte är möjligt i frågeformulär, där respondenten ofta känner 

sig tvingad att välja ett svarsalternativ och då utrymme för egna tankar är litet (ibid.). 

Ytterligare en motivering till att använda djupintervjuer som metod är att djupintervjuer ger 

möjlighet till dialog och diskussion. På det sättet skapas möjligheter för respondenten att lyfta 

problem som intervjuaren inte reflekterat över (ibid:111). Djupintervjuer ger inte 

generaliserbarhet eller representativitet, men det är inte målet för studien utan målet är att 

förstå hur individers möjligheter och restriktioner utifrån individens levnadsförhållanden, 

vilket djupintervjuer ger (ibid).  

6.2 Urval  
Att finna respondenter till undersökningen har varit en svår uppgift, eftersom svarthandel av 

sin natur sker i det fördolda. På grund av det valdes ett bekvämlighetsurval, som innebär att 

respondenterna består av de som står tillgängliga för forskaren och således kan studien inte 

generaliseras (Deacon, 1999:54), men som ovan nämnts är det inte ett mål för 

undersökningen. Kontakt togs med sex respondenter antingen direkt av undersökaren eller via 

gemensamma bekanta, var av tre tackade ja till att medverka. Det visade sig att de som stod 

närmast i undersökarens kontaktnät tackade ja till att medverka medan de som befann sig 

längre ut i kontaktnätet tackade nej och hänvisade till att de skäms och inte vill förknippas 

med fenomenet. Vid ett senare tillfälle gjordes även ett försök att få kontakt med respondenter 

via Facebook på institutionens grupp ”Kulturgeografiska ämnesområdet”, som resulterade i 

en respondent. Det bör påpekas att det finns en skillnad, den respondent som kontakt togs 

med vid det senare tillfället, blev inte tillfrågad personligen, utan tog själv initiativ till att 

medverka när frågan ställdes i ett mer allmänt sammanhang.  

6.3 Forskningsetiska aspekter och metodproblem 
Vid kvalitativ intervjuforskning måste etiska aspekter tas hänsyn till. En etisk aspekt är krav 

på samtycke (Dalen, 2007: kap 1). Samtliga respondenter har gett sitt samtycke till att 

medverka i undersökningen. En annan etisk aspekt är krav på information som innebär även 

att respondenterna får information om arbetet och blivit informerade att de inte behöver 

besvara frågor de inte känner sig bekväma med samt får avbryta intervjun (ibid.). Information 

som respondenterna fått innan intervjun startade. Ytterligare en etisk aspekt är krav på 

konfidentialitet, som innebär att materialet från intervjuerna behandlas på så sätt att 
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anonymitets löfte inte bryts (Dalen, 2007: kap1). Det är en viktig etisk aspekt då ämnet är 

känsligt för respondenterna och då fenomenet ofta framställs som omoraliskt. Respondenterna 

har fått löfte om anonymitet, därför redovisas inte namn, adresser eller annat som kan 

identifiera respondenternas identitet. Att information tas bort kan skapa ett dilemma mellan 

att forskningen ska framstå som trovärdig samtidigt som hänsyn ska tas till respondenternas 

anonymitet (ibid.). För att uppfylla konfidentialitets kravet var det även viktigt att 

respondenterna fick bestämma plats och tid för när intervjun skulle genomföras. Samtliga 

respondenter blev tillfrågade om det var okej att intervjun spelades in, som också är en viktig 

etisk aspekt (Valentine, 2005:124). Respondenterna gav sitt samtycke att bli inspelade. Under 

inspelningen samt vid transkriberingen har inte respondenternas namn nämnts. Det för att 

respondenterna ska förbli anonyma. Istället går respondenterna under namnen, respondent 1, 

respondent 2 och så vidare. Vid transkribering har namn på hyresvärdar, tidigare hyresgäster 

samt adresser tagits bort för att försäkra anonymitetslöftet. Eftersom respondenterna är 

anonyma bör inte påverkan vara särskild stor för dem under och efter arbetet med studien. 

Deras medverkan i studien är viktig för forskningen eftersom den bidrar med kunskap på ett 

område som är relativt lite beforskat och dessutom är ett svår åtkomligt forskningsområde. Ett 

forskningsområde där det saknas djupgående kunskaper från köparnas perspektiv. Ett 

perspektiv som behövs för att få en helhetsbild över forskningsområdet, som annars till stor 

del utgår ifrån stora aktörer på bostadsmarknaden och experters uttalanden.  

6.4 Genomförande  
Arbetet med examensarbetet omfattade 10 veckor, under höstterminen 2015 i kursen 

Kulturgeografi III, på Stockholms universitet. Under de tre första veckorna behandlades 

sekundära källor för att få ingående kunskaper om tidigare forskning på området och den 

valda teorin. Arbetet under de tre första veckorna bestod även att ta kontakt med respondenter 

till studien. Under de tre första veckorna togs kontakt med sex respondenter var av tre tackade 

ja till att medverka. Ett problem som uppstod var att respondenter tackade nej till att 

medverka på grund av att de skämdes och inte vill förknippas med svarthandeln. Därmed togs 

vid senare tillfälle kontakt på institutionens Facebookgrupp ”Kulturgeografiska 

ämnesområdets” som resulterade i ytterligare en intervju. Efter att intervjuerna var bekräftade 

utarbetades en intervjuguide utifrån Monica Dalen (2007) bok ”Intervju som metod”, det för 

att frågorna skulle vara, icke-ledande, otvetydiga och inte för känsligt utformade. Det för att 

respondenterna skulle ges förutsättningar för att komma med egna åsikter och tankar (Dalen, 

2007:31-33). Intervjuguiden utformades semistrukturerat som innebär att ett ämne valdes ut i 

förväg, som i det här fallet var svarthandel med hyreskontrakt och som frågor sedan riktats 

mot (ibid:31). Frågorna utgick till stor del ifrån stegen i beteendegeografisk teorin, men även 

andra frågor kring syn på svarthandeln skrevs ner. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3. Efter 

utformningen av intervjuguiden gjordes en test intervju med en klasskamrat. Efter att tre 

veckor av arbetet gått, påbörjades intervjuerna som genomfördes mellan den 21 november 

och 9 december 2015. Intervjuerna genomfördes i egenskap att vara student på Stockholms 

universitet med institutionens godkännande. Intervjuerna genomfördes på olika platser: 

hemma hos respondenten, hemma hos intervjuaren eller på universitetet i ett grupprum, 

intervjuerna varade i cirka en timme. Samtliga intervjuer spelades in på band samtidigt som 

anteckningar fördes. Resultatet från intervjuerna förväntades vara mycket subjektivt och kan 

aldrig bli helt trovärdiga då svaren baseras på minnen och uppfattningar, för två av 

respondenterna var mer än 10 år sedan kontraktet köpets.  Det ses inte som ett större problem 
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då målet med studien är att utgå ifrån individens perspektiv och förståelse för sin 

boendesituation.  

Metodproblemet i det här arbetet har varit att hitta balansen mellan närhet och distans till 

respondenten (Dalen, 2007: kap 1). Något som varit en svår uppgift då intervjuaren och 

respondenten i tre av fyra intervjutillfällen träffat varandra vid tidigare tillfälle men i annat 

sammanhang. Det kan omedvetet ha resulterat i en mer subjektiv syn på respondentens 

situation, men att innan intervjuerna genomförts varit medveten om risken hoppas den kunnat 

undvikas. Även ett solidaritetsproblem har stötts på i undersöknings processen, och kan få 

betydelse både vid tolkning och förmedling av resultat (Dalen, 2007: kap 1.). Enligt Dalen 

(2007), är solidaritets problem vanligt förekommande i material som bygger på djupintervjuer 

där närhet till respondenterna och inlevelse i deras livssituation förutsätts. Dalen menar att en 

sådan problematik kan uppstå då respondenter berättar om personliga upplevelser som de inte 

känner sig stolta över, men gått med på det under anonymitets löfte (ibid.). En problematik 

som stämmer överens med den här undersökningen. Dalen (2007) beskriver vidare att 

intervjusituationen blir att intervjuaren ber respondenten uttala sig om erfarenheter och 

upplevelser som intervjuaren inte skulle ha frågat vänner eller bekanta om i andra 

sammanhang (ibid.), även det har skett i det här arbetet. Vid ett senare skede blir 

respondenternas uttalande analyserade och tolkade utifrån teori (ibid.). Framställningen av 

materialet kan i vissa fall upplevas som oigenkännligt och provocerande av respondenten 

(ibid.). Dalen (2007) menar att det därför är viktigt att vid framställning av material tänka hur 

fakta och uttalanden förmedlas rent språkligt och vem som ges tolkningsföreträde (ibid.). Det 

är också viktigt att vara tydligt med att det här arbetet utgår ifrån ett bekvämlighetsurval och 

därigenom inte kan färga hela populationen, utan att det handlar om de här personernas 

beslutsprocess och att det troligtvis kan se annorlunda ut hos andra inom populationen. 

6.5 Analys metod  
Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes. Efter att intervjuerna genomfördes 

transkriberades de utifrån öppen kodning, som innebär att intervjuerna skrivs ner mening för 

mening. Samtidigt som materialet skrevs ner skrevs anteckningar kring materialet ner på 

sidan av texten. På det sättet skapas kännedom om materialet (Crang, 2005:222). Efter att 

varje intervju transkriberats färgkodades materialet utifrån de olika stegen i urban flyttningar 

samt ytterligare ett steg som hette framtid, varje steg fick en egen färg (ibid.223). Där efter 

sammanställdes intervjuerna i ett nytt dokument utifrån de olika stegen, för att intressanta 

kopplingar enklare skulle ses. Sedan skapades ett nytt dokument där likheter och skillnader 

mellan respondenterna i de olika stegen sammanställdes. Därefter gjordes en axial kodning, 

som lämpar sig bra för att belysa en händelse eller handlingsfrekvens, och kan jämföras med 

en form av beteendebeskrivning. I en axial kodning beskrivs den situation inom vilken en 

handling äger rum, med andra ord vilka förhållanden som utlöser en handling, konkreta 

reaktioner i den aktuella situationen och vilka konsekvenserna av den är (Dalen, 2007:78). 

Efter det genomfördes en selektiv kodning (ibid:79), där materialet analyserades och 

ytterligare knöts an till beteendegeografiskt perspektiv. Kodningsprocessen gjordes för att 

finna mönster i materialet, och gjordes med stöd av teorin.  
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6.6 Tillförlitlighet   
Tillförlitligheten i arbetet grundas på uppsatsens reliabilitet och validitet (Dahmström, 

2011:153–169). Att använda djupintervjuer som metod ger inte materialet generaliserbarhet 

eller representativitet och därigenom är reliabiliteten inte särskilt hög. Ytterligare en aspekt 

som drar ner reliabiliteten i uppsatsen är att antalet intervjuer är få till antal. Däremot har 

intervjuerna genomförts i ostörda miljöer med gått om tid att besvara frågorna. Validiteten i 

undersökningen anses vara hög, då djupintervjuer som metod har gett de uttömmande och 

djupgående svar som studien eftersträvats för att kunna besvara frågeställningarna på ett 

tillfredsställande sätt. Då antalet intervjuer varit få har materialet kompletterats med en total 

litteraturgenomgång på det valda studieämnet. Men då ämnet är lite forskat på samt då 

svarthandel sker i det fördolda är källornas tillförlitlighet olika hög och bör ses kritiskt. 

Därigenom har källkritik mot undersökningarna i avsnittet tidigare forskning fått stort 

utrymme. Litteraturstudien är gjord för att svaren ska kunna jämföras med den forskning som 

finns på området, och på så sätt nå en högre trovärdighet genom så kallad triangulering 

(Valentine, 2005:112).    

7. Resultat och analys 
Kontakt togs med sju respondenter som köpt ett hyreskontrakt med svarthandel, var av tre 

tackade nej på grund av att de skäms och inte vill förknippas med fenomenet. Fyra 

respondenter tackade ja till att medverka i en intervju som genomfördes mellan den 21 

november och den 9 december 2015. Resultatet som redovisas är av kvalitativ karaktär och 

därmed söks inte generaliserbarhet eller representativitet. Målet med undersökningen är att få 

en djupgående förståelse för hur beslutsprocessen utifrån individers konkreta livserfarenheter 

kan se ut. Hur individerna ser på köpet av hyreskontrakt och legitimerar det. Även hur de som 

köpt hyreskontrakt kan se på hyresrätten som social rättighet samt handelsvara. Nedan följer 

en kort beskrivning av respondenterna: 

Respondent 1 (intervju 21 november 2015): Kvinna 28 år, bor med sambo och sambos barn. 

Köpt hyreskontrakt 2013 för en 2.a på Kungsholmen.  

Respondent 2 (intervju, 23 november 2015): Kvinna 35 år, köpte ett hyreskontrakt 2006 för 

en 1.a på Hornstull.  

Respondent 3 (intervju, 30 november 2015): Kvinna 22 år, köpte ett hyreskontrakt 2012 för 

en 2.a i Sundbyberg.  

Respondent 4 (intervju 9 december 2015): Man 37 år, med sambo, köpte ett hyreskontrakt 

1999 för en 1.a på Hornstull.   

7.1 Beslutsprocessen  
Här redovisas respondenternas beslutsprocess bakom köpet av hyreskontrakt utifrån 

beteendegeografisk teori med tillhörande modell över urbana flyttningar.  

Enligt beteendegeografisk teori grundas beslut i faktorer som ålder, värderingar och tidigare 

erfarenheter (Knox & Pinch, 2010:260). Gemensamt för respondenterna var att de var i 20 års 

ålder vid köpet av kontraktet och att de köpte av en privat hyresvärd. De hade även den 

gemensamma värderingen att köpet var oetiskt. Gemensamt för respondent 2, 3 och 4 var att 

föräldrarna var delaktiga i beslutsprocessen. De hade även gemensamma erfarenheter av 

bostadsmarknaden. Innan köpet befann sig respondenterna i en osäker boendesituation, de 

bodde i andrahandskontrakt, studentbostad eller rivningskontrakt.   



 

24 
 

Anledningen att flytta var olika för respondenterna. Respondent 1 beskriver flytten som 

ofrivillig, hushållet var tvungen att flytta på grund av att hushållet andrahandskontrakt gick ut. 

Respondent 2 blev av med sin studentbostad som var ett modulhus som skulle flyttas till 

annan ort, respondent 2 löste då situationen tillfälligt genom att flytta hem till föräldrarna. 

Respondent 4 hade liknande boendesituation som respondent 2, han bodde tillsammans med 

vänner i ett andrahandskontrakt som gick ut och var därmed tvungen att flytta tillbaka hem till 

föräldrarna. Gemensamt för respondent 2 och 4 var att de inte såg boendet hos föräldrarna 

som en långvarig lösning på deras boendesituation. Respondent 3 hade ett rivningskontrakt 

som inte gick ut just vid tillfället av köpet av kontraktet, men trivdes dåligt i bostaden och 

därför kände sig tvungen att söka ny bostad.  

Respondent 2, berättar om sin boendesituation under de fem år innan hon köpte 

hyreskontraktet: 

”Innan jag köpte kontraktet, så hade jag bott i 8-9 lägenheter, i andra hand eller kollektiv, 

eller så där, eller studentlägenheter. Så det var några stycken.”(intervju, 23 november 2015). 

Handlingsmöjligheterna hos respondenterna var olika. Respondent 1, 2 och 3 stod i bostadskö 

men hade inte tillräckligt med kötid för att erhålla ett förstahandskontrakt via den kommunala 

bostadskön. Respondent 1, 2 och 4 hade inte fastanställning och på grund av det kunde de inte 

ta något större bostadslån i eget namn. Respondent 1 tog tillsammans med sin sambo (som 

inte heller kunde ta bostadslån) blankolån för att finansiera köpet. Respondent 2 löste det 

finansiella problemet genom att en av hennes föräldrar tog lån som respondent 2 sedan 

betalde av. Handlingsmöjligheterna för respondent 1 och 2 var att fortsätta bo i osäkra 

boendeformer som i andrahand, rivningskontrakt och så vidare eller köpa ett 

svarthyreskontrakt. Respondent 1 och 2 beskriver att de tog beslutet att köpa ett hyreskontrakt 

genom svarthandel för att lösa sin rådande boendesituation, med andra ord skaffa sig 

någonstans att bo. De såg köpet som ett sätt att komma in på bostadsmarknaden. Respondent 

3 och 4 hade fler handlingsmöjligheter. Respondent 3 hade fastanställning och en förälder 

som var villig att köpa och ta lån. Respondent 4 hade handpenning och föräldrar som var 

villiga att vara med och finansiera en bostads- eller äganderätt. Respondent 4 betalde nästan 

svartkontraktet helt själv men fick låna lite av föräldrarna. För respondent 4 var det viktigaste 

att bostaden var på Södermalm, då han tyckte att det var för dyrt att köpa en bostadsrätt där 

började han se efter andra alternativ och då kom tillfället upp att köpa ett svart hyreskontrakt. 

Respondent 3 tillsammans med sin förälder tittade på bostadsrätter innan köpet av 

hyreskontrakt. Respondent 3 berättar i intervjun om hur hon tillsammans med sin förälder tog 

beslutet att köpa ett svarthyreskontrakt:  

”Det var en av de sista visningarna, den var i Sumpan och den var i samma hus som min 

kusin. Det var en kronofogdelägenhet, så det var budgivning på den och man satt i ett rum 

allihopa, och då var det ett utgångspris. Dom är ju superbilliga, med tanke på, bara för att få 

in pengarna. Men den gick upp 900 000 kronor och då kände vi att det blev ett litet nedslag. 

För den hade vi ändå tänkt, vi kör på den här, men vi hade ändå tak. Vi la oss på den och då 

stod vi där och undrade vad ska vi göra nu. Med tanke på att det var lite stressigt att hitta 

någonting. Det var då vi tog beslutet att göra det.” (intervju, 30 november 2015). 

Gemensamt för respondenterna var även att de ställde sig positiva till hyresrätten som 

upplåtelseform.  
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Respondent 1 om hyresrätten som upplåtelseform: 

”[…] det är ju inte samma investering, visst var vi tvungna att ta lån för det här också men ett 

mindre lån. Skulle vi gå skilda vägar så känns det också enklare än om vi haft en bostadsrätt, 

och sen om man tänker att om man skulle vilja flytta. Det känns som att köpa en bostadsrätt 

är en investering och ska vara mer varaktigt.” (intervju, 21 november 2015). 

Respondent talar föredrar hyresrätten som upplåtelseform: 

”[…] Jag tycker att det varit skönt för mig, jag har pluggar mycket, flyttat mycket och kommit 

tillbaka och haft som, det har varit skönt att inte behöva ha en ekonomisk buffert. Det har jag 

inte haft så mycket. Jag har inte behövt oroa mig för räntan, och det är en stor grej för mig. 

Jag föredrar att bo i hyresrätt fast många säger till mig att jag inte ska göra det, men jag 

tycker att det känns tryggt. Men när jag börjar jobba sen, så kommer jag inte söka mig 

härifrån.” (intervju, 23 november 2015). 

Respondent 3 ser också fördelar med hyresrätten som upplåtelseform:  

”[…] Jag är inte så händig, på så sätt är det perfekt. Jag kan ringa någon och säga att något 

är fel så fixar de det åt mig. Så på så sett är det bra, men det kanske är det enda. Å sen såklart 

med tanke på att jag har så bra hyra så är det också bra. För om det hade varit en jättedyr 

hyresrätt hade jag ju kastat pengarna i sjön men med tanke på att det är så bra hyra så, 

känner jag att, det är det de kostar liksom.” (intervju, 30 november 2015). 

Respondent 4 tycker inte att bostaden ska vara en investering:  

”Personligen så tycker jag ju om friheten att kunna smälla upp en mellanvägg utan att fråga 

någon. Men det är inte så jag vill bygga samhället. Jag vill ha kommunalt ägda lägenheter 

[…].”(intervju 9 december 2015) 

Efter att respondenterna tagit beslutet att köpa ett svart hyreskontrakt tog det mellan 1 till 5 

månader innan de köpt ett hyreskontrakt. Respondent 1 och 3 köpte kontraktet via en 

svartmäklare av en hyresvärd, respondent 2 och 4 köpte direkt av en hyresvärd. Gemensamt 

för respondent 2, 3 och 4 var att kontakt med säljare togs via föräldrarnas kontakter. Efter 

beslutet att flytta tagits är det andra steget i beslutsprocessen enligt modellen sökandet efter 

ny bostad. Enligt teorin kan den delas in i ytterligare tre steg: specificering av kriterier, 

sökande efter bostad som uppfyller specificeringen av kriterier och slutgiltiga valet av bostad 

(Knox & Pinch, 2010:264).  

7.1.1 Specificering av kriterier 

Enligt beslutsprocessen är det första steget att definiera aspirationsområde, med andra ord 

identifiera bostadsområden hushållet kan tänka sig att flytta till. Det geografiska fokusen är 

frågan om sökandet är rumsligt förankrat och om så är fallet, om det är förankrat på olika sätt 

för olika hushåll (ibid:263–264). Respondenternas aspirationsområde skilde sig åt. 

Respondent 1 hade ett tydligt aspirationsområde, som definierades till innanför tullarna eller 

strax utanför med närhet till tunnelbana. Att respondent 1 hade ett tydligt aspirationsområde 

förklarade respondenten med hushållets uppsättning, då hushållet bestod av respondenten, 

sambo och sambos dotter. För hushållet var det därför viktigt att sambons dotter skulle ha 

nära mellan föräldrarna (dotterns mamma bor innanför tullarna) och att hushållet inte skulle 

ha för lång resväg till arbetet.  
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Respondent 4 hade också ett tydligt definierat aspirationsområde, som var Södermalm och 

förklarade det genom att närheten till nöjesliv var viktigt:   

”Det viktigaste var att det var en etta på söder, sen om det var en bostadsrätt, svartköpt 

hyresrätt eller en helt legal hyresrätt eller annat. Det var liksom det som var viktigast för mig 

just då.” (intervju, 9 december 2015). 

Respondent 2 hade inte något tydligt definierat aspirationsområde utan kunde tänka sig att 

flytta till en lägenhet oavsett vart den hade legat inom Stor Stockholm. Respondent 3 hade 

inte heller definierat något aspirationsområde utan utgick ifrån vilka områden svartmäklaren 

rekommenderade och hade hyreskontrakt tillgängliga. Varför respondent 2 och 3 inte har 

tydliga definierade aspirationsområden kan bero på att de inte visste vad de kunde förvänta 

sig. Respondent 2 köpte direkt av hyresvärden och blev därav endast erbjuden en lägenhet, 

respondenten berättar att hon redan från början tänkte att hon hade möjlighet att byta 

lägenheten om hon inte trivdes. Respondent 2 hamnade på Hornstull och var väldigt nöjd med 

bostaden. Respondent 3 köpte kontrakt till en lägenhet i Sundbyberg och bytte ett år senare till 

sig en mindre lägenhet i Stockholms innerstad, hon beskriver i intervjun att hon tycker mer 

om läget än lägenheten. Respondent 3 är i flyttankar igen och har nu Östermalm och en liten 

del av Vasastan som aspirationsområde. Indirekt stämmer det överens med teorin kopplat till 

livscykeln och rumslig förankring, där unga barnlösa hushåll har aspirationsområden som 

omfattar centrala delar där utbudet av nöjesliv är stort (Knox & Pinch 2010:263–264), vilket 

respondent 4 är ett direkt exempel på.  

Såhär resonerade respondenterna om bostadens behov:  

Respondent 1 beskrev behovet:  

”Det var viktigt att det åtminstone var en tvåa, i och med att min sambo har en dotter, som till 

och med är en tonårsdotter och därav behöver ett eget rum. Så minst en tvåa. Från min sida 

hade jag inte jättestora krav vart den skulle ligga, men min sambo ville gärna vara nära city. 

I och med sin dotter var det ju viktigt att hon inte skulle ha för långt mellan sina föräldrar.”  

(intervju, 21 november 2015). 

Respondent 2 beskrev sitt behov:  

”Jag tog vad som helst, hade inga krav överhuvudtaget. Förutom att jag skulle klara hyran.” 

(intervju, 23 november 2015). 

Respondent 3 beskrev sitt behov: 

”Jag var inte så jättekräsen. Jag har ju liksom en grej att, kommer man in någonstans så 

antingen känns det som det här är mitt hem eller så inte och jag hade varit på visningar och 

känt, vad är det här. Så det var mer bara att få den rätta känslan, så spelade ingen roll om 

det var en etta eller en fyra. Det skulle kännas som jag.” (intervju 30 november 2015). 

Respondent 4 hade behovet att det skulle vara en lägenhet i centrala Stockholm, sedan hur 

standarden på lägenheten var spelade en sekundär roll.  

Då respondenterna skulle beskriva vilka aspirationer de hade för lägenheten kom närhet till 

kommunikationer, balkong och att hitta en gammal vacker lägenhet på tal. Förväntningarna 

hos respondenterna på bostaden var att hitta en bostad i rätt storlek och inom sitt 

aspirationsområde.   
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7.1.2 Sökande efter bostad som uppfyller specificeringen av kriterier  

I det här stadiet handlar det om att hitta en bostad, till rätt pris, med rätt boendekostnad vid 

rätt tidpunkt. Utifrån teorin delas kategorin upp i två delar: hushållets aktiva område, det 

område som hushållet i vardagen regelbundet har kontakt med. Den andra delen är den 

information hushållet får om området genom sekundära källor. Alla sekundära källor bidrar 

till ”mentala kartor” om hur ett område är (Knox & Pinch ,2010:264).  

Respondent 1 ger ett exempel på ”mental karta”: 

”Ja, kunskap om området, nu hamnade vi på Kungsholmen. Jag kan inte säga att vi hade så 

mycket kunskap om området. Men min tanke var ju att det blir mer och mer rika som bodde 

där och det blev mer och mer segregering. Men vi letade som sagt något som låg bra 

kommunikationsmässigt och det visste jag att det här gjorde.” (intervju, 21 november 2015).  

Respondent 2 hade inte varit i Hornstull innan hon fick se lägenheten, platsen tillhörde inte 

hennes aktiva område och hon hade bristande information om området: 

”Aa men kanske att den var långt borta men det är för att jag är uppvuxen i Täby. Nä jag vet 

inte. Hade som ingen aning att Hornstull var trendigt. Jag visste inte det. Däremot visste jag 

att den låg på rödalinjen och att det var bra med två rödalinjer som gick förbi.”  

(intervju, 23 november 2015). 

Respondent 3 hade aktiv kännedom om området där hon köpte kontrakt:  

”Jag brukade vara där, då jag hade min kusin där.” (intervju, 30 november 2015) 

Respondent 4 hade aktiv kännedom om Hornstull där han köpte kontrakt och brukade röra sig 

i området men hade inte någon djupare kunskap om området: 

”Sen fanns det mycket att upptäcka, på smågatorna, den lilla antikaffären. Där fanns det ett 

till café och pizzeriorna, såna grejer besöker man först när man bor där[…]”  

(intervju, 9 december 2015). 

7.1.3 Slutgiltiga valet av bostad 

Enligt beteendegeografisk teori tar hushållet ofta en bostad så länge den inte involverar stora 

olägenheter, som förklaras genom att människan inte kan ta sig an hur mycket information 

som helst, samt då sökandet ofta är tidsbegränsat. Om hushållet har flera valmöjligheter väljer 

hushållet den bostad som passar bäst (ibid:263). Respondenternas valmöjligheter såg olika ut. 

Gemensamt för respondenterna var att de köpte hyreskontraktet av en privat hyresvärd. 

Skillnaden var att respondent 1 och 3 använde sig av en så kallad svartmäklare och där med 

fick tillgång till fler lägenheter. Respondent 4 hade kontakt med en svartmäklare som visade 

några lägenheter men köpte inte via mäklaren. Respondent 2 hade via gemensamma kontakter 

direkt kontakt med hyresvärden och därmed var valmöjligheten begränsad till en lägenhet. 

Sammanfattningsvis går det att säga att respondenterna som hade valmöjligheter valde 

områden nära sin tidigare bostad eller inom sina aktiva områden, den respondent som inte 

hade valmöjligheter hamnade i ett område hon hade lite kännedom om. Gemensamt för 

respondenterna oavsett antal bostäder de tittade på var att bostaden uppfyllde hushållets 

behov, förväntningar och aspirationer: 
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Respondent 1: 

”Ja det tycker jag att den gjorde, sen är den ju lite sliten men det går inte att ställa så mycket 

krav när man gör en sån här sak om jag hade sagt jag tycker att det där skulle fixas hade de 

nog sagt då har vi någon annan som är intresserad. Så det blir lite take it or leave it, men jag 

tycker att den är jättefin men den är lite sliten.” (intervju, 21 november 2015). 

Respondent 2: 

”Aa, helt och hållet. Den var underbar.” (intervju, 23 november 2015) 

Respondent 3: 

”Superfin tvåa, stort sovrum, funkis, original grejer, stort kök så absolut den var superfin, det 

var marmorgolv i hallen, den var jättefin.” (intervju, 30 november 2015). 

Respondent 4:  

”Med råge […] jag kände mig mycket, mycket nöjd. Aa där hade jag det bra […].”  

(intervju, 9 december 2015) 

7.2 Bostaden som social rättighet respektive handelsvara 
Inom beteendegeografiskt perspektiv talas det om hur människor upplever sin närmiljö. I 

kulturgeografi är fokus på individen och rummet, utifrån ett beteendegeografiskt perspektiv 

påverkas individen av rummet den bor i och är verksam inom samtidigt som rummet påverkas 

av individerna som rör sig där. På så sätt skapas gemensamma värderingar och sociala 

karaktärsdrag i rummet som påverkar individens beslutfattande (Knox & Pinch, 2010:2). I den 

här studien är rummet bostadsmarknaden i Stockholm och individen bostadskonsumenten. 

Det finns ett samspel mellan bostadsmarknaden (rummet) och bostadskonsumenten 

(individen), de påverkar varandra. Därför kan handeln med hyreskontrakt ses som en effekt en 

dåligt fungerande bostadsmarknad. Som exempel bostadskonsumenten efterfrågar svarta 

hyreskontrakt och bostadsmarknaden säljer. Det blir därför intressant att se hur 

respondenterna upplever sin närmiljö. Gemensamt för respondenterna är att de ser köpet som 

oetiskt och att de är besvikna på bostadsmarknaden och den förda politiken.  

Gemensamt för respondenterna är att de inte ser köpet som en investering och att de inte 

tänker sälja sina kontrakt, eller ge pengar emellan vid eventuellt byte mot annan 

hyreslägenhet. Utan respondenterna ser köpet som en väg in på bostadsmarknaden.  

Respondent 1: 

”Helst skulle jag inte vela sälja den för då bidrar jag ännu en gång till den här marknaden. 

Jag hoppas att vi ska kunna betala av lånen på annat sätt. Jag ser det inte som en investering 

utan som den lösning vi hade för att lösa bostadssituationen.” (intervju 21 november 2015). 

Respondent 2: 

”[…]som jag sett det har jag varit medveten från början att jag kommer förlora de här 

pengarna. Men däremot tror jag att jag betalar ungefär 400 spänn i månaden på lånet som 

togs för 10 år sedan och det har jag sett som en förhöjd hyra så att jag aldrig kommer få 

tillbaka dom pengarna.” (intervju 23 november 2015). 

Respondent 3: 
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”[…] Jag tror pappa såg det som en investering först, men det gör han inte längre, nu ser han 

det som att han har köpt en lägenhet här och den kommer vi alltid att ha kvar. För att, det är 

ju en investering i sig själv att ha en lägenhet i en annan stad, så kanske även fast vi inte 

säljer den här så kommer vi alltid ha kvar den som vad som. Om någon ska flytta hit och 

skaffa jobb, du förstår. Så först kanske vi trodde att vi kanske skulle sälja den först, fast då vet 

jag inte vart jag skulle tagit vägen. […]Och att vi alltid kommer att ha kvar den, även om jag 

hittar någon annan lägenhet så kommer vi ha kvar den.” (intervju 30 november 2015). 

Respondent 4:  

”Jag såg som att de pengarna var slut.” (intervju, 9 december 2015). 

Intressant med respondent 4 var att hyresrätten han köpt kontrakt till av privatvärden 

omvandlades till bostadsrättsförening. Så här ser respondent 4 på det: 

” […] Han sålde den igen! Privatvärden sålde till oss som bildade en bostadsrättsförening, 

så jag köpte lägenheten igen!” (intervju, 9 december 2015). 

” […] Det var inte det där absurda som var med många ombildningar, när man köper den för 

en miljon och säljer den för fem. Även om man tänker bort mina 150 000 som jag pröjsade. 

Jag köpte den för 700 000 kronor och sålde den för 1.1 miljoner, nu köpte jag den för 

700 000 plus 150 000 och sålde den för 1.1 miljoner.” (intervju, 9 december 2015). 

Vidare resonerar respondent 4: 

” […] Det blev en inträdesbiljett till bostadsmarknaden. För då fick jag uppenbarligen köpa 

något för 700 000 kronor som borde kostat 900 000 kronor.” (intervju, 9 december 2015). 

Gemensamt för respondenterna är att de är missnöjda med bostadsmarknaden i Stockholm 

och den förda politiken. De anser att välfärdsstaten har ett stort ansvar på bostadsmarknaden 

som de inte tar och att det behövs byggas mer hyresrätter.  

Respondent 1 uttrycker sitt missnöje med bostadsmarknaden och den förda politiken: 

” […] Den vanliga marknaden är helt vidrig, jag tänker att de har ett väldigt stort ansvar 

som de inte tar. De talar stort och fint att de ska bygga boende, men som folk inte har råd att 

bo i förutom en liten andel. Så har man ju sålt ut de gamla billiga som fanns och så bygger 

man nya som blir dyra, men då skulle man ha byggt bostadsrätter istället. Men det gör man 

också. De pratar om att alla ska ha någonstans att bo men det finns inga tydliga lösningar.”  

(intervju, 21 november 2015).  

 

Respondent 4 tycker att välfärdsstaten har ett stort ansvar, och att det är orättvist att de med 

ekonomiska tillgångar kan köpa sig före i kön: 

”Jag ser att välfärdsstaten ska ha, har ett ansvar som de inte idag tar. Jag vill tillbaka där 

bostaden är en rättighet och inte en investering. Min bakgrund, mitt bostadspolitiska 

agerande stämmer inte överens med min politiska övertygelse om man ser det så.”  

(intervju, 9 december 2015). 

Gemensamt för respondenterna är att de ser köpet som oetiskt och att de legitimerar köpet på 

grund av deras boendesituation som tar grund i Stockholms bostadsmarknad.  
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Respondent 3 resonerar så här kring köpet: 

”Med tanke på att vi hade den här kontakten och som jag sa tidigare det var en liten 

hyresvärd. Så kände vi alla, eller det kändes mer fair liksom och vi visste att man inte sätter 

någon i skiten heller, det är ingen som köat för den här i hundra år. Jag vill ju att det ska 

kännas rätt inte att jag bara kastar ut någon på gatan, utan det var någon som flyttat ut där 

ifrån och det är ingen kö och han får in hyresgäster genom att sälja. För mig eller för oss 

blev det självklart.” (intervju, 30 november 2015). 

Nu mera har respondent 3 bytt till sig en hyresrätt inom det kommunala beståndet. Den skulle 

hon aldrig sälja och hon skulle även inte byta inom det kommunala beståndet med ”svarta 

pengar” mellan. Respondent 3 menar att det finns en skillnad mellan privata och kommunala 

beståndet. För respondent 3 var det viktigt att hon inte gick före någon i kön och såg det inte 

som omoraliskt att betala privatägaren.  

Respondent 4 skulle från början köpa kontraktet av en annan hyresgäst, men när privatvärden 

kom på det falska skenbytet, som även respondent 4:s föräldrar var inblandade i, blev det så 

att respondenten istället köpte kontraktet av privatvärden. Han resonerar såhär: 

” […] Jag tänker vilka har maktpositioner, är det dom som äger ett antal fastigheter i 

Stockholm. Äger man en fastighet i Stockholm tror jag inte behovet av 150 000 kronor var 

jättestora. Men [namn på tidigare hyresgästen] som skulle köpa ett radhus och bilda familj i 

Tyresö, om jag bjussar henne på 100 000 kronor känns det inte lika fult som om jag bjussar 

svinet till värden på 150 000. Det känns ju liksom, det handlar om styrkeförhållanden. Follow 

the money, vart hamnar pengarna.” (intervju, 9 december 2015).  

Vidare resonerar respondent 4: 

”Ja moralist, moraliskt försvarade jag det här, jag byggde upp ett eget försvar, det var inte 

jag som gjorde det olagliga. Det är inte olagligt att köpa med det var att sälja. Dessutom om 

jag hade köpt den av [tidigare hyresgästens namn] hon som bodde där innan hade jag ju 

gjort en skurk av henne. Det gjorde inget att jag gjorde en skurk [privatvärdens namn] han 

var nog redan en skurk. Det gjorde min handling mindre förkastlig. Slå upp tidningen, 

hyresrätter finns inte med ens. Det är uppenbarligen, samhället är inte organiserat för att det 

ska få finnas en fungerande hyresmarknad, det är inte mitt fel, jag är 21 år det är inte jag som 

har röstat de senaste 20 åren, det är ni mamma och pappa och resten av 40-talisterna.”  

(intervju, 9 december 2015).  
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8. Diskussion   
I det här avsnittet besvaras frågeställningarna, reflektioner görs utifrån metod, den valda teori 

och tidigare forskning på området. Avsnittet avslutas med en slutsats samt förslag på vidare 

forskning.  

Studien resulterade i en utökad förståelse för beslutsprocessen som leder fram till köp av svart 

hyreskontrakt, och bygger på unga vuxna som främst varit i kontakt med privata hyresvärdar. 

Det bör påpekas att studien är av kvalitativ karaktär och målet har därmed inte varit att nå 

generaliserbarhet eller representativitet. Utan studien kan endast spegla de köpare som 

medverkat i studien och kan se annorlunda ut för andra köpare. Nedan besvaras 

frågeställningarna:  

8.1 Hur ser beslutsprocessen ut hos personer som köpt ett svart 

hyreskontrakt genom svarthandel? 
Studien visar att beslutet att köpa ett svart hyreskontrakt grundar sig i köparnas närmiljö och 

ser inte speciellt annorlunda ut än vid köp av bostad vid gängse vägar. En modell över urbana 

flyttningar med svarthandel, utifrån urbana flyttmodellen har producerats och återfinns i 

bilaga 2. Det gjordes för att ge en översiktlig bild av hela processen. Beslutet tar sin grund i 

bostadsmarknaden i Stockholm, där unga vuxna möter etableringshinder, som i sin tur 

begränsar deras handlingsmöjligheter. Etableringshinder som de möter är att de inte har nog 

med kötid för att få en bostad via den kommunala bostadskön samt inte har de ekonomiska 

resurserna som behövs för att köpa en bostads- eller äganderätt inom deras 

aspirationsbostadsområde. Ett resultat som även Henriksson och Lindström (2005:43) erhöll.  

Etableringshindren unga vuxna möter kan ses som incitament till svartmarknaden. 

Etableringshindren som studien visar på kan kopplas till livscykeln, med andra ord var unga 

befinner sig i livet, och stämmer överens med Boutredningen (2007) samt Boverket (2008). 

Studien visar som även teorin menar på att unga vill bo i centrala lägen, och det är utbudet av 

nöjen som lockar (Knox & Pinch, 2010: 263–264). Att komma ifrån andrahandsmarknaden 

eller att bo hos föräldrarna är också incitament till att köpa ett svarthyreskontrakt. Intressant i 

studien som inte tidigare forskning visat på är att föräldrar ofta är med i beslutsprocessen vid 

köp av svarthyreskontrakt. Studien visar i tre av de fyra fallen att föräldrar är initiativ tagare, 

tar kontakt med svartmäklare och hyresvärdar samt med och finansierar köpet. Det visar att 

köparnas sociala relationer har en stor påverkan på köparna, då köparna själva ser köpet som 

oetiskt. Att föräldrarna är involverade i beslutprocessen skulle kunna förklaras genom att 

svarthandel med hyreskontrakt inte är ett nytt fenomen och att en acceptans funnits under 

flera generationer. Intressant med studien var även att två av de som medverkat hade 

möjlighet att köpa en bostadsrätt men att de ändå beslutade sig för att köpa ett 

svarthyreskontrakt. Det kan förklaras med att de inte hade råd att köpa en bostadsrätt där de 

ville bo, men även att de är positiva till hyresrätten som upplåtelseform som tidigare studier 

av Andersson, Naumanen, Rounavaara och Turner (2007) visar att Svenskar generellt är, och 

kan ses som ännu ett incitament till köpet.  

Beslutet att handla inom svarthandeln ger ofta färre valmöjligheter av bostäder, men i gengäld 

får de som köper ett svart hyreskontrakt bo inom sitt aspirationsbostadsområde. Med andra 

ord ett område med högre socio-ekonomisk status än vad de hade kunnat tillhandahålla med 

bostad- eller äganderätt. Att få bo inom sitt aspirationsbostadsområde är ett starkt incitament 
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till svarthandeln. Studien visar att de som köpt hyreskontrakt fått en bostad som uppfyller 

deras behov, förväntningar och aspirationer.  

8.2 Hur ser personer som köpt ett svart hyreskontrakt med svarthandel på 

hyresrätten som social rättighet respektive handelsvara? Hur ser de på 

köpet och hur legitimerar de köpet?  
Studien visar att de som köpt ett svart hyreskontrakt ser det som oetiskt. De ser pengarna som 

förbrukade och kan inte tänka sig att sälja sitt hyreskontrakt eller vid eventuellt byte betala 

eller erhålla betalning. Ett resultat som inte ger samma bild som Huuva och Koyuncu (2014) 

webbenkätsundersökning, där 45 procent såg köp av hyreskontrakt som en investering, 39 

procent kunde tänka sig att sälja, 76 procent kunde tänka sig att betala eller erhålla pengar vid 

lägenhetsbyte (Huuva & Koyuncu, 2014:28–38). Resultatet av den här studien visar på vikten 

att faktiskt tala med de som köpt hyreskontrakt och inte med allmänheten.  

Studien visar att köpet legitimerades genom att säga att den rådande bostadsmarknaden 

(närmiljön) i Stockholm är dåligt fungerande och att det är näst intill omöjligt att få en 

hyreslägenhet via den kommunala bostadskön, samt att köpet var deras väg in på 

bostadsmarknaden. En syn som stämmer överens med Bergendahl, Löfmark och Lind 

(2015:75) som menar att de långa bostadsköerna ger upphov till svarthandel.  

Studien visar på komplexiteten mellan hyresrätten som social rättighet respektive 

handelsvara. Studien visar att respondenterna är missnöjda med den förda bostadspolitiken 

och menar att välfärdsstaten har ett stort ansvar, som de menar att de inte tar. De ser köpet 

som oetiskt och därmed stämmer inte deras agerande som köpare ihop med deras syn på 

hyresrätten som social rättighet. Vidare visar studien på att de inte ser hyresrätten som en 

handelsvara, då de inte kan tänka sig att sälja eller byta mot betalning, samtidigt ser de köpet 

som en inträdesbiljett till bostadsmarknaden. Intressant var också att respondenterna inte 

visade något missnöje med att behöva betala för en hyreslägenhet, utan ser sig som de som 

faktiskt haft möjligheten. En respondent utrycker att det är orättvist, då alla inte har den 

ekonomiska möjligheten att köpa ett svarthyreskontrakt. Kort sagt menar det att hyresrätten 

borde vara en social rättighet men att det i praktiken på bostadsmarknaden idag inte fungerar 

så.  

Tidigare studier av Lind och Eriksson (2005:42–43) talar om att ungas involvering i 

svarthandeln gör dem mer villiga att handla i lagens ”gråzon” i andra sammanhang. Resultatet 

från studien tyder inte på att så är fallet, istället visar studien att de som köpt kontrakt inte vill 

bidra till svartmarknaden igen.  

8.3 Beteendegeografiskt perspektiv  
Målet med studien var att se på fenomenet med kulturgeografiska glasögon, därmed valdes 

beteendegeografiskt perspektiv. Att inom beteendegeografiskt perspektiv använda sig av 

tillhörande teori och modell för urbana flyttningar har fungerat väl. Målet visade sig att 

flyttningsprocessen inte skiljer sig särskilt från gängsevägar, utan det är samma beslut som 

behöver tas, vilka behov, förväntningar och aspirationer hushåll beslutar sig för att bostaden 

behöver erhålla. Vidare har kulturgeografiska termer som närmiljö också gett arbetet en högre 

abstractnivå. Teori och modell har fungerat som ett ramverk i uppsatsen, från syfte och 

frågeställning genom resultat till diskussion.  
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8.4 Metod och genomförande  
Målet med undersökningen var att få en djupgående förståelse för personer som köpt 

svarthyreskontrakt utifrån deras perspektiv och livserfarenheter. Information som fåtts från de 

djupintervjuer som genomförts. Intervjusituationen fungerade väl, en del frågor visade sig 

dock vara känsliga då respondenterna inte vill låta kräsna gällande boende. Däremot hade 

antalet intervjuer önskats vara fler, men studien är den första i sitt slag. Att antalet intervjuer 

var få ses inte som ett större problem då målet inte var generaliserbarhet eller 

representativitet, samt då materialet kunnat besvara frågeställningarna. Att använda något 

annat än ett bekvämlighetsurval hade varit svårt, då det inte finns något register för personer 

som köpt svarthyreskontrakt, samtidigt som respondenterna inte själva velat ge förslag på 

andra som köpt svarthyreskontrakt. På grund av det var inte snöbollsurval möjligt 

(Dhamström, 2011:265). Fördelen som visade sig med bekvämlighetsurval var att de som stod 

närmast i kontaktnätet tackade ja till att medverka, de som stod längre bort tackade nej. Det 

som i intervjuarrollen varit svårt är att hitta rätt distans då respondenterna i tre av fyra fall 

mötts i annat sammanhang, men i gengäld har de varit mer öppna och gett uttömmande svar. 

Intressant hade varit att få höra hur de som tackade nej till att medverka hade besvarat 

frågorna. Kanske hade ett annat resultat framkommit då de tackade nej på grund av att de 

skäms. Samtidigt såg även de som medverkat köpet som oetiskt, vilket tyder på att resultatet 

inte behövt bli annorlunda. En forskningsetisk fråga är anonymitet, att skicka frågor via 

internet eller post känns inte som ett etiskt försvarbart alternativt då anonymiteten skulle 

kunna riskeras.  

En omfattande litteraturgenomgång på ämnet har genomförts. Den visade att svarthandel med 

hyreskontrakt är ett lokalt storstadsfenomen, främst för Stockholm men även andra större 

svenska städer. Inga utländska studier på området har funnits, som kan tänkas förklaras med 

att det svenska hyressättningssystemet och svenska bostadspolitiska synen på hyresrätten 

skiljer sig åt från andra länder.  

8.5 Slutsats  
Slutsatsen blir att köp av hyreskontrakt liknar köp av bostad vid gängse vägar. Beslutet tar sin 

grund i köparnas närmiljö. Kombinationen är en dåligt fungerande bostadsmarknad där unga 

vuxna möter etableringshinder samtidigt som det finns en acceptans i de sociala relationerna, 

där bland föräldrar. Köparna ser köpet som oetiskt, samtidigt som det legitimeras genom den 

dåligt fungerande situationen på bostadsmarknaden. Bostaden som social rättighet respektive 

handelsvara är komplext. Köparnas syn på hyresrätten och agerande i och med köp av svart 

hyreskontrakt stämmer inte överens med deras syn på hyresrätten. Missnöjet med 

bostadsmarknaden är påtagligt, och ger upphov till köpet, samtidigt vill de inte bidra till 

svartmarknaden igen.  

8.6 Vidare studier  
Vidare studier på området behövs utifrån de som medverkat i svarthandelns perspektiv då det 

är en lucka i forskningen. Den här studien bygger på unga vuxnas beslut att köpa 

hyreskontrakt som varit i kontakt med en privat hyresvärd. Troligtvis finns det andra än unga 

vuxna som är inblandade i svartmarknaden, att utifrån deras närmiljö och livsförhållande lyfta 

deras perspektiv hade varit intressant för vidare forskning. Även intressant för vidare 

forskning hade varit att se det från det andra hållet, det vill säga från säljarnas perspektiv och 

närmiljö.   
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T04/table/tableViewLayout1/?rxid=5acdb93e-d04a-41da-8c11-bea5b8804047


 

37 
 

 

10. Bilagor  
Bilaga 1.  

 

 

Figur 1. En modell över urbana flyttningar. Fritt översatt och egenproducerad utifrån, källa: 

Knox & Pinch 2010:261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsområde Boende Inkomst Livscykel Hushållets 

utformning 

Levnadsmiljö  Behov, förväntningar 

& aspirationer  

Stress  

A 

Definiera 

aspirationsområde   

Beslut att söka 

alternativt boende 

Sökande efter bostad  

Matcha bostad med 

aspirationer  

B 

Flytta till den nya 

bostaden  

Val av bostad  

Förbättrad 

levnadsmiljö  

Omvärdera 

aspirationer  
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Bilaga 2. 

 

Figur 2. En modell över urbana flyttningar med svarthandel. Fritt översatt och 

egenproducerad utifrån, källa: Knox & Pinch 2010:261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osäker boendesituation Begränsad 

inkomst 

Livscykel Hushållets 

utformning 

Levnadsmiljö  Behov, förväntningar 

& aspirationer  

Stress  

A 

Definiera 

aspirationsområde   

Beslut att söka 

alternativt boende 

Sökande efter bostad 

inom svarthandel  

Matcha bostad med 

aspirationer  

B 

Flytta till den nya 

bostaden  

Val av bostad  

Förbättrad 

levnadsmiljö  

Omvärdera 

aspirationer  
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Bilaga 3.  
Intervjuguide för personer som köpt hyreskontrakt  

 

Inledning  

 Förklara syftet med intervjun. 

 Antyda vad jag är intresserad av att veta. 

Anonymitetsskydd 

 Ingen individ som deltar i intervjuer kommer kunna kännas igen. 

 Ingen kommer att få lyssna på bandet förutom jag som intervjuare.  

 

Öppningsfrågor  

 Berätta för mig hur du känner för din bostad idag? 

 

Innan köpet 

 Kan du beskriva din boendesituation innan du flyttade in i din nuvarande bostad? 

 Var din tidigare bostad i Stockholm eller flyttade du från annan ort? 

 

Beslut av att flytta 

 

 Var det ett frivilligt val att söka efter en ny bostad eller var du tvungen att flytta? 

Om du inte var tvungen att flytta, vad var motivationen till flytten? 

 

 Hur lång tid hade du på dig att hitta en ny bostad? 

 Hur såg dina handlingsmöjligheter ut att erhålla en bostad?  

 

Behov, aspiration, förväntningar och motivation  

 Vilka behov var boendet tvungen att erhålla? 
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 När du sökte efter ett nytt boende vad var viktigt för dig?  

 Vad hade du för förväntningar på bostaden? 

 Hade du några aspirationer kring boendet?   

 

Sökandet efter en ny bostad  

 Berätta för mig om hur du tänkte kring område då du sökte efter en ny bostad?  

Vad hade du för geografiskt sökområde? 

Vad var det som fick dig att vilja bo där?  

Hur fick du reda på kunskap om området?  

 

 

Val av nytt boende  

 

 Hur såg dina valmöjligheter ut då du sökte ny bostad? 

 Hur många bostäder tittade du på? 

 Vad var det som fick dig att välja just din nuvarande bostad?  

 Du köpte en hyresrätt, ser du några fördelar med att bo i hyresrätt? 

 Hyresrätten du köpte, var det inom den kommunala hyressektorn eller den privata?  

Förärvningar på ny bostad  

 Berätta för mig hur det gick till att köpa bostaden?  

 Vad var det som fick dig att köpa en hyresrätt inom svarthandeln?  

 Använde du dig av en svartmäklare? Och i så fall hur fick du tag i mäklaren? 

 Berätta för mig uppfyllde bostaden du köpte dina behov, förväntningar och aspirationer? 

 Berätta för mig, då det är intressant för mig att veta, i vilken stadsdel/område är 

lägenheten du köpt? Om det känns obekvämt, kan du berätta om den är i innerstad, eller 

ytterstad?  

 

 Om inte möjligheten fanns att köpa bostad genom svarthandel med hyreskontrakt och 

boendesituationen i Stockholm är oförändrad, hur tror du att din boendesituation skulle 

se ut idag? 
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Framtid  

 Berätta för mig hur ser du på dina framtida möjligheter på bostadsmarknaden i 

Stockholm?  

 

 Hur ser du på köpet ur ett ekonomiskt perspektiv? Ser du det som en investering? 

 Skulle du kunna tänka dig att sälja din hyresrätt? Eller byta den med ekonomisk 

kompensering emellan? 

 

 Bostadspolitiken sägs vara generell men att den går i en selektiv riktning, bl.a. att 

privata hyresvärdar själva får förhandla om hyran. Känner du dig orolig för att förlora 

din hyresrätt? Att hyrorna blir marknadsanpassade, eller chock höjas? Eller över att 

nya avregleringar sker inom hyressektorn?  

 

Attityder och värderingar 

 Hur ser du på välfärdsstatens ansvar gällande boende? 

 Om du skulle definiera dig som höger eller vänster på den politiska skalan vart är du? 

Avslutande frågor  

 Känner du någon fler som har köpt ett hyreskontrakt med svarthandel? 

 Tror du att det är fler än du i ditt hus som köpt svartkontrakt?  

 

 

  

 

 

 


