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Abstract 

There is a current housing shortage in Stockholm as a result of several decades with low rates of new 

production of housing and high rates of population growth. The housing prices as well as the housing 

queues and the rent levels in the secondary market are historically high. Young people are highly 

affected of the housing shortage due to their overall low incomes and short time in the housing queues. 

To improve the housing situation for young people there have been built some youth dwellings on 

time restricted building permits. In 2017 the Swedish government will probably ease the legislation of 

time restricted building permits for housing purposes. This is expected to contribute to more 

construction on temporary housing.  

In this paper two housing projects built on time restricted building permits intended for young people 

is studied by interviews with the tenants and the developers. The purpose of the case studies is to 

investigate if temporary housing is a sustainable solution to strengthen young people’s position in the 

housing market. Further an extensive investigation of the housing market in Stockholm is done, with 

purpose to determine how extensive the housing shortage is and how seriously young people are 

affected of it. 

The result shows that the housing situation in Stockholm is imbalanced and the risk of falling housing 

prices may be increased. Decreasing housing prices would affect young people hardly due to their 

overall high depts. Young people have short time in the housing queues and people in the age of 18 – 

30 represents the group with the lowest incomes rates in Stockholm country. This is the explanation 

why young people have the highest housing debts. Due to this factors young people have a weak 

position on the housing market 

The case studies shows that time restricted housing permits in combination with modular housing 

allows exceptional fast construction of housing. However the is some problems connected to the 

concept which affects the tenants. The problems with temporary housing are connected to the 

uncertain salvage value of the houses when the building permits expires. Temporary housing can be 

built with ”low housing standard & low economic risk” or ”high housing standard and high economic 

risk”.  

The projects studied have contributed to improve the hosing situation for near 500 young people. 

However to improve the housing situation for the young people as a group, more extensive housing 

efforts are needed towards the group.  My assessment is that temporary youth housing is a good 

complement to new construction of permanent housing but should not be seen as a long-term 

sustainable solution to the housing shortage.  
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Sammanfattning 

Det råder en bostadsbrist i Stockholm till följd av flera decennier med låg nyproduktion av bostäder 

och hög befolkningstillväxt. Bostadspriserna är rekordhöga liksom bostadsköerna och hyrorna på 

andrahandsmarknaden. En grupp som drabbas särskilt hårt av bostadsbristen är unga vuxna som 

generellt har både låg inkomst och kort kötid i bostadsköerna. För att förbättra boendesituationen för 

gruppen unga vuxna har modulbostäder för ungdomar byggts på tidsbegränsade bygglov. Regeringen 

kommer under 2017 sannolikt att besluta om en lagändring som innebär en förenkling i reglerna om 

tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål. Något som väntas bidra till ett ökat byggande av 

temporära bostäder. 

I denna rapport har två bostadsprojekt byggda på tidsbegränsade bygglov och avsedda för unga vuxna 

studerats genom intervjuer med hyresgäster och byggherrar. Syftet med fallstudierna har varit att 

utreda om temporärt bostadsbyggande är en hållbar lösning för att stärka unga vuxnas ställning på 

bostadsmarknaden. Ytterligare har en djupgående kartläggning av Stockholms bostadsmarknad gjorts 

med syfte att fastställa hur omfattande den rådande bostadsbristen är och hur allvarligt unga vuxnas 

påverkas av den. 

Studien visar att bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig i kraftig obalans och kan befinna sig i 

riskzonen för ett prisfall. Ett prisfall skulle drabba unga belånade hushåll särskilt hårt med anledning 

av att gruppen har en hög skuldsättning, både med avseende på skuldkvot och belåningsgrad. Unga 

vuxna har kort kötid i bostadsköerna och i länet utgör unga vuxna mellan 18-30 år åldersgruppen med 

lägst genomsnittlig inkomst, en förklaring till varför skuldsättningen är högst bland yngre hushåll. Ovan 

nämnda faktorer förklarar varför unga vuxna som grupp har en svag ställning på bostadsmarknaden. 

Fallstudierna visar att tidsbegränsade bygglov i kombination med modulärt byggande möjliggör 

rekordsnabbt uppförande av ungdomsbostäder. Det finns dock en viss problematik är kopplad till 

konceptet som i slutändan påverkar hyresgästerna. Problematiken med temporärt byggande grundar 

sig osäkerheten av husens restvärde när byggloven upphör. Temporära bostäder kan byggas med ”låg 

boendestandad & låg ekonomisk risk” eller ”hög boendestandard & hög ekonomisk risk”.  

De studerade projekten tillsammans bidragit till att förbättra boendesituationen för närmare 500 unga 

vuxna. För att stärka unga vuxnas ställning som grupp behövs däremot mer omfattande 

bostadssatsningar riktade mot gruppen. Min bedömning är att temporära ungdomsbostäder är ett gott 

komplement till nyproduktion av permanenta bostäder men inte bör ses som en långsiktigt hållbar 

lösning på bostadsproblematiken. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I Stockholm och andra delar av Sverige är bostadsbristen ett faktum. Bostadspriserna är rekordhöga 

liksom bostadsköerna och priserna på andrahandsmarknaden. På tio år har bostadspriserna i Stockholm 

mer än fördubblats (Valueguard, 2017) och bostadsförmedlingen i Stockholm har idag över en halv 

miljon medlemmar (Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 2017). Boverket bedömer att ca 700 000 nya 

bostäder behöver byggas Sverige fram till år 2025 (Boverket, 2016). 

Bostadsmarknaden har blivit ett aktuellt ämne och medierna rapporterar nästan dagligen om 

bostadsmarknadens utveckling. Ytterligare har debatten om en bostadsbubbla börjat att ta fart och 

motsägelsefulla uttalande hörs ofta. Exempel på motsägelsefulla tidningsrubriker är ”Eventuell 

bostadsbubbla oroar experterna” (Dagens Nyheter, 2016), ” Det finns ingen bostadsbubbla” (Dagens 

Industri, 2016), för att nämna några. Det är svårt att bedöma vilket som stämmer. 

En grupp som är särskild utsatt för konsekvenserna av bostadsbristen är unga vuxna (Imner, 2011). På 

grund av låga inkomster och korta kötider i bostadsköerna har unga vuxna svårt att etablera sig på 

bostadsmarknaden. Utan möjlighet till ett eget boende hänvisas många till andrahandsmarknaden som 

innebär en osäker tillvaro och höga boendeutgifter (Jaensson, 2014).  

I ett försök att förbättra boendesituationen för gruppen unga vuxna har modulbostäder avsedda för 

unga vuxna byggts på tidsbegränsade bygglov. En lösning på bostadsbristen som reser vissa frågetecken 

med avseende på modulbostäders temporära karaktär och ofta låga boendestandard. Konceptet har 

tidigare använts som akutlösningar för att snabbt skapa bostäder åt studenter och flyktingar (Rappne, 

2016). Att bygga temporära bostäder för gruppen unga vuxna är däremot ett relativt nytt och icke 

utbrett koncept.  

I juli 2017 kommer regeringen sannolikt att besluta om en lagändring som innebär en förenkling i 

reglerna om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål. Något som väntas bidra till ett ökat byggande 

av temporära bostäder. (Näringsdepartementet, 2017)  

Med anledning av att temporärt bostadsbyggande av ungdomsbostäder kan väntas öka, finns ett behov 

av att utreda de få projekt som redan har byggts. I rapporten studeras två bostadsprojekt för unga vuxna 

byggda med modulbostäder på tidsbegränsade bygglov i kommunerna Stockholm Stad och Haninge 

Kommun. Ytterligare görs en djupgående kartläggning av Stockholms bostadsmarknad. 

1.2 Syfte 
I denna rapport behandlas ämnet temporära ungdomsbostäder. Studien syftar till att utreda om 

temporärt bostadsbyggande är en hållbar lösning för att stärka unga vuxnas ställning på 

bostadsmarknaden. Ytterligare syftar studien till att fastställa hur omfattande den rådande 

bostadsbristen är och hur allvarligt unga vuxnas påverkas av den.  

 Är temporära ungdomsbostäder en hållbar lösning för att stärka unga vuxnas ställning på 

bostadsmarknaden?  

 Hur omfattande är den rådande bostadsbristen? 

 Hur allvarligt påverkas unga vuxna av bostadsbristen? 
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1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till den svenska bostadsmarknaden med fokus på Stockholms län och unga vuxna. 

Målgruppen för studien är unga vuxna som definieras av personer i åldern 18-30 år. Fallstudien är 

avgränsad till två projekt, Unga bostäder i Haninge och Snabba hus i Västberga. 

1.4 Teoretisk referensram 
Teorin i denna studie grundar sig i den allmänna ekonomiska pristeorin. Begreppen utbud och 

efterfrågan är de fundamentala faktorerna som påverkar prisnivån på bostadsmarknaden är. Utbudet 

på bostadsmarknaden utgörs av bostadsbeståndet och efterfrågan är kopplad till folkmängden.  

Ytterligare påverkas den generella prisnivån på bostäder av faktorer som exempelvis ränteläget, 

hushållens inkomster, bolånekrav, skattesubventioner för bostadslån och förväntningar på marknaden. 

Nämnda faktorer bestämmer hushållens köpkraft vilket kan ses som ett mått på hur mycket hushållen 

har råd att betala för en bostad. Hög köpkraft på en attraktiv bostadsmarknad medför att den generella 

prisnivån ökar. Prissättningen för en specifik bostad påverkas ytterligare av andra attribut kopplade 

direkt till bostaden. Exempelvis läge och boendestandard.  

Utbudet på bostadsmarknaden kan endast förändras om bostadsbeståndet ökar eller minskar. 

Nyproduktion av bostäder är därför den fundamentala faktorn som påverkar utbudet av bostäder. 

Nyproduktionen är starkt kopplad till konjunkturen och förändras över tid. Vid högkonjunktur är 

nyproduktionen och bostadsinvesteringarna i regel höga och vice versa. Ett problem som kan uppstå vid 

en stark högkonjunktur och stora investeringar i bostadsbyggandet är överproduktion. Överproduktion 

resulterar i ett utbud som överskrider efterfrågan vilket bidrar till fallande bostadspriser.  

Efterfrågan på bostadsmarknaden påverkas av folkmängden och skiljer stort i olika delar av Sverige. 

Befolkningsändringen i ett land eller en stad påverkas av faktorer som urbanisering, migration och 

födelsenetto. 

Gällande hyresmarknaden i Sverige är påverkas prisnivån inte i samma grad av utbud och efterfrågan 

som den vanliga bostadsmarknaden. Hyressättningen i Sverige regleras med det så kallade 

bruksvärdesystemet. Kortfattat bestäms hyran av bostadens attribut som exempelvis boendestandard 

och läge. Lågt utbud på hyresrätter bidrar därmed inte till påtagligt högre hyror men däremot ökar 

kötiderna i bostadsköerna. Vid lågt utbud på hyresmarknaden hänvisas bostadssökande till bostadsrätts- 

äganderätts- och andrahandsmarknaden där priserna då drivs upp.  

1.5 Metod 
Kartläggningen av bostadsmarknaden utgörs av en kombination av litteraturstudier och egna analyser. 

Sekundära data i form av statistik och rapporter är insamlade från svenska myndigheter, företag och 

högre lärosäten. Statistiska centralbyrån, Valueguard, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 

Finansinspektionen, Sveriges riksbank, Boverket och Kungliga Tekniska Högskolan är exempel på företag 

och myndigheter som har använts för datainsamling.  

De två bostadsprojekten Unga bostäder i Haninge och Snabba hus i Västberga som studeras i fallstudien 

har valts med anledning av deras karaktär och geografiska placering. Grunden i projekten är densamma. 

Husen är byggda som modulbostäder på tidsbegränsade bygglov, avsedda som ungdomsbostäder och 

belägna i Stockholm.  
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I övrigt skiljer sig projekten stort i både karaktär, ekonomi och konstruktion. Unga bostäder i Haninge är 

byggt med traditionella bostadsmoduler och Snabba hus i Västberga är byggt med ett nyutvecklat 

koncept där fokus har varit hållbart byggande med hög kvalitet. 

Fallstudierna är en kvalitativ studie som baseras på metodtriangulering genom intervjuer med 

hyresgäster, byggherrar och andra parter i de två studerade bostadsprojekten. Ytterligare har vissa 

kompletterande data inhämtats från kommunerna Stockholm Stad och Haninge kommun. Totalt har ca 

40 hyresgäster intervjuats genom dörrknackning och semi-strukturerade intervjuer. Byggherrarna och 

de andra aktörerna har intervjuats genom semi-strukturerade intervjuer via fysiska möten, telefon eller 

mailkontakt. Parterna har även bidragit med dokument så som hyreskontrakt och arrendeavtal. 

1.6 Disposition 
Rapportens inledande del följs av del två delar som utgör rapportens huvudinnehåll. Den första delen är 

en djupgående kartläggning av bostadsmarknaden där sekundärdata kombinerat med analyser används 

för att beskriva Stockholms bostadsmarknad. Den andra delen är en fallstudie av två bostadsprojekt för 

unga vuxna som är byggda med modulbostäder på tidsbegränsade bygglov. Rapporten avslutas med en 

diskussion och sammanfattning av resultaten. 
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2. KARTLÄGGNING AV BOSTADSMARKNADEN 
 

 

 

Syfte med detta kapitel är att fastställa hur allvarligt läget på Stockholms bostads-

marknad är, samt visa vilka bakomliggande faktorer som påverkar marknaden. I 

kapitlet beskrivs först utvecklingen av marknaden ur ett historiskt perspektiv. Sedan 

kartläggs vilka förutsättningar som krävs för att få tillgång till en bostad i Stockholm 

där upplåtelseformerna bostadsrätt, hyresrätt och andrahandshyrning tas i beaktan. 

Faktorer som kartläggs är bland annat vilka inkomstkrav, kötid och vilket eget kapital 

som krävs samt vilka marknadspriser och hyror gäller för de olika boendeformerna. 

Även hushållens inkomster, skuldsättning och boendeutgifter fastställs. Slutligen 

klargörs begreppet bostadsbubbla och vilka risker som är kopplade till den svenska 

bostadsmarknaden. 

 

Kartläggningen utgörs av en kombination av litteraturstudier och egna analyser. 

Sekundära data i form av statistik och rapporter är insamlade från svenska 

myndigheter, företag och högre lärosäten. Statistiska centralbyrån, Valueguard, 

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Finansinspektionen, Sveriges riksbank, 

Boverket och Kungliga Tekniska Högskolan är exempel på företag och myndigheter 

som har använts för datainsamling. 

  



 

 

6 
 

2.1 Utvecklingen av bostadsmarknaden 

Sveriges bostadshistoria präglas av politiska bostadsreformer, en stor fastighetskriser och flera 

bostadskriser. Avsnittet syftar till att ut ett historiskt och övergripande perspektiv förklara utvecklingen 

av den svenska bostadsmarknaden som till stor del ligger till grund för dagens bostadssituation.  

Efter andra världskrigets slut skedde en omfattande folkomflyttning från Svenska landsorten till 

städerna. Industrins växte kraftigt och för att täcka nya behovet av arbetskraft rekryterades arbetskraft 

från utlandet. Samtidigt hade den inhemska befolkningstillväxten präglats av stora barnkullar stor och 

bostadsbristen var ett faktum. Trångboddhet och låg boendestandard var vid denna tidsperiod ett 

utbrett problem. I Stockholm stod det år 1960 över hundratusen personer i kö för bostad. (Roos & 

Gelotte, 2004) 

Detta är bakgrunden till varför regeringen år 1965 antog proposition 1965:1 som vars syfte var att bygga 

1 miljon lägenheter under tioårsperioden 1965-1975 (Allmännyttan, 2017). Det är denna period av 

bostadsbyggande vi idag kallar för miljonprogrammet. Målet uppnåddes och över 1 miljon bostäder 

byggdes (Statistiska Centralbyrån, 2017). Upplåtelseformerna varierade mellan hyresrätter, 

äganderätter och bostadsrätter. Hyresrätter var den mest förekommande upplåtelseformen och 

allmännyttans hyresbestånd ökade kraftigt under denna period. Miljonprogrammet är den största 

bostadssatsning som genomförts i Sverige och utgör idag en stor del av Sveriges bostadsbestånd (Roos 

& Gelotte, 2004). 

Efter miljonprogrammet minskade bostadsbristen och i vissa av de nybyggda bostadsområdena förekom 

till och med mindre vakanser. Produktionen av flerbostadshus föll också kraftigt och fram till mitten av 

1980-talet byggdes mestadels småhus. 

 

Figur 1: Nyproducerade lägenheter och befolkningstillväxt Sverige 1975-2016 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Figur 1 visar antal nyproducerade lägenheter i kombination med befolkningstillväxten i Sverige mellan 

åren 1975-2016. Figur 2 visar motsvarande siffror för Stockholm län. Flera viktiga tidsperioder i Sveriges 

ekonomiska bostadspolitiska läge speglas i figurerna och beskrivs i följande stycken.  

År 1985 avreglerades kreditmarknaden i Sverige och den privata sektorns skuldsättning skenade 

(Broström & Göransson, 2011). Trots att räntenivåerna var höga var de reella lånekostnaderna låga till 

följd av den då höga inflationen samt gynnsamma skattesubventioner för bostadslån. Under dessa år 

var den Svenska ekonomin i en stark tillväxt. Fastighetspriserna steg kraftigt och fastighetsinvesteringar 

blev en attraktiv marknad. Bostadsprojekt och fastighetsinvesteringar var ofta mycket högt belånade i 

tron av fortsatt stigande priser. (Boksjö & Lönnborg-Andersson, 1994)  

År 1990 minskade tillväxten den in globala ekonomin och för Sveriges del var detta början 1990-talets 

finans och fastighetskris. Fastighetspriserna föll och samtidigt minskades de förmånliga skatteavdragen 

för bostadslån från 50% till 30% (Finansdepartementet, 1997). Sveriges ekonomi övergick till en 

recession och extra hårt drabbad var den högt belånade fastighetsbranschen. Man brukar tala om en 

bostadsbubbla som sprack under dessa år (Statens bostadskreditnämnd, 2010). Fastighetsinvesteringar 

och nyproduktion av bostäder föll till en rekordlåg nivå som började återhämta sig först i slutet på 1990-

talet.  

Under 1990-talet påbörjades utförsäljning av allmännyttan genom ombildningar av hyresrätter till 

bostadsrätter samt försäljning till privata fastighetsbolag. Utförsäljning av allmännyttan har sedan dess 

varit en politisk och mycket omdiskuterad fråga. Från politiskt håll har frågan behandlats i olika turer 

fram till idag, där både försök att stoppa och öka utförsäljningen har gjorts. Under åren 1998-2002 och 

2007-2014 såldes en stor del av det allmännyttiga bostadsbeståndet av. (Allmännyttan, 2017) 

 

Figur 2: Nybyggda lägenheter och befolkningstillväxt i Stockholms län 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Efter 1990-talets finans och fastighetskris har bostadsbyggandet ökat stadigt med några kortare 

perioder av lägre tillväxt. Tillväxten av nyproducerade lägenheter sjönk bland annat efter den globala 

finanskrisen år 2007-2008. Idag år 2017 är nyproduktionen den högsta sedan början 1990-talet. 

Samtidigt som trenden för nyproduktion av bostäder har varit ökande sedan 1990-talet har trenden för 

befolkningstillväxten varit betydligt högre. I riket har befolkningstillväxten överstigit antal 

nyproducerade lägenheter sedan år 2000 och i Stockholm är motsvarande årtal 1984.  Detta illustreras 

Figur 1 för riket och Figur 2 för Stockholm.  

Under de senaste åren har befolkningstillväxten varit ovanligt hög som en konsekvens av hög 

flyktinginvandring. År 2015 stod utrikes flyttnetto för den huvudsakliga befolkningstillväxten (Stockholm 

läns landsting/TRF, 2016). Detta har ytterligare förvärrat den rådande bostadsbristen. Boverket 

bedömer att ca 700 000 nya bostäder behöver byggas Sverige fram till år 2025 (Boverket, 2016). 

I takt med att bostadsbristen har växt fram har även har bostadspriserna ökat kraftigt och är idag på den 

högsta nivån någonsin (Valueguard, 2017). Som en konsekvens har även de svenska hushållens 

skuldsättning ökat drastiskt. En utveckling som oroar finansinspektionen (Finansinspektionen, 2017). 

Med anledning av den höga skuldsättningen infördes ett bolånetak år 2010 i syfte att stävja en osund 

utveckling på kreditmarknaden. Efter införandet tillåts inte en högre belåningsgrad än 85 procent för 

nya bostadslån. Med andra ord krävs en kontantinsats på minst 15 procent för att få ett bostadslån 

beviljat. Ytterligare restriktioner infördes på den svenska bolånemarknaden år 2016 med ett 

amorteringskrav. Amorteringskravet omfattar nya bolånetagare för bostäder belånade över  

50 procent. (Finansinspektionen, 2017) 

Den svenska konjunkturen är idag god men det råder en viss osäkerhet i den globala ekonomiska och 

politiska utvecklingen. Sveriges årliga BNP-tillväxt är god och Riksbankens inflationsmål på 2 procent 

väntas uppnås inom kommande år efter flera år av låg inflation. Reporäntan är minus 0,5 procent vilket 

är historiskt lågt. (Riksbanken, 2017) Den låga räntenivån medför låga räntekostnader på bostadslån 

vilket håller nere hushållens boendeutgifter. 

2.2 Bostadsrätter 
Avsnittet beskriver prisutveckling och aktuellt prisläge för bostäder i Stockholm, vilka faktorer som 

påverkar bostadspriserna, samt regler för bostadslån. Prisstatistik baseras på data från Valueguard och 

Svensk mäklarstatisk. 

2.2.1 Bostadsrättspriser 
Bostadsrättspriserna i Stockholms län är idag historiskt höga. Kvadratmeterpriserna på bostadsrätter i 

länet är ca 60 000 kr/kvm i genomsnitt och den genomsnittliga bostadsrätten på 62 kvm säljs för  

3 702 000 kr (Mäklarstatistik, 2017).  

I innerstadsområdena Vasastan-Norrmalm är de genomsnittliga kvadratmeterpriset ca 101 000 kr/ kvm 

vilket är högst i länet. Det kan jämföras med länets lägsta kvadratmeterpriser på ca 27 000 kr/kvm som 

finns Norrtälje (Mäklarstatistik, 2017). Det finns med andra ord en stor spridning på bostadsrättspriser 

mellan olika stadsdelar och kommuner i länet. Samtliga genomsnittliga kvadratmeterpriserna per 

kommun och stadsdelsområde i länet redovisas i Bilaga 2. 
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Figur 3: Procentuell prisutveckling på bostadsrätter i Stockholms stad (HOXFLATSTO) 2005-2017 
Källa: Valueguard 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholms stad illustreras i Figur 3 som visar HOX-index för 

Stockholm mellan åren 2005-2017. Procentuellt följer bostadsrättpriserna i länet en liknande utveckling. 

HOX-index (Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index) är ett prisindex för bostadsrätter och villor i 

Sverige som är kvalitetsjusterat och publiceras av företaget Valueguard. Kvalitetsjusteringen innebära 

att ”hänsyn tas till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Indexet går till exempel inte upp för 

att det säljs många bostäder i attraktiva områden en viss månad”. Utvecklingen av indexet har gjorts i 

samarbete mellan Valueguard och KTH och data från Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet 

används. (Valueguard, 2017) 

Utöver den generella prisnivån på bostadsmarknaden som förklaras i avsnitt 1.4 Teoretisk referensram 

påverkas bostadspriserna av attribut kopplade till den specifika bostaden. Korrelationen mellan en 

bostads läge och kvadratmeterpris är mycket hög vilket är förklaringen till att kvadratmeterpriserna 

skiljer sig stort mellan olika kommuner och stadsdelar i länet. 

Kvadratmeterpriset påverkas även av bostadens totala area då installationskostnaderna per 

kvadratmeter ofta skiljer sig mellan små och stora bostäder. En liten bostad har i regel högre 

installationskostnader per kvadratmeter jämfört med en större bostad. Det finns således ett problem 

med att producera små bostäder med lågt kvadratmeterpris.  

Månadsavgiften för bostadsrätter skall täcka bostadsrättsföreningens drift och underhållskostnader. En 

hög föreningsavgift påverkar försäljningspriset negativt för en bostad och vice versa. 

Bostadsrättsföreningar är i regel belastade med skulder som påverkar föreningens räntekostnader. 

Vanligtvis används lån per kvadratmeter som ett jämförelsemått för en förenings skulder. Skuldsättning 

skiljer sig stort mellan olika föreningar och generellt är nya föreningar belastade med högre skulder än 

äldre. En förening med hög belåningsgrad är mer räntekänslig jämfört med en förening med låg 

belåningsgrad och stigande räntor kan resultera i avgiftshöjningar i föreningen. Som bostadsrättsköpare 

bör man därför vara medveten om att man med sin andel i föreningen inte bara köper in sig i föreningens 

tillgångar utan även i föreningens skulder. 
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2.2.2 Bostadslån 
Bostadsköp finansieras ofta med bostadslån som reglers genom lagstadgade bolånekrav samt krav från 

kreditgivaren. De lagstadgade kraven för nya bolånetagare är enligt följande: 

 Bolånetak: Bostaden får max belånas till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Således behövs 

en kontantinsats på 15 procent för att ett bolån kan beviljas. 

 Amorteringskrav: Amorteringskravet omfattar nya bolån som överstiger 50 procent av bostadens 

värde. ”Nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 

procent av de totala bolånen per år och minst 1 procent av de totala bolånen per år när lånen 

uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde” (Regeringskansliet, 2016) 

Bankerna gör utöver de lagstadgade kraven egna bedömningar av låntagarens ekonomiska situation som 

inte sällan resulterar i striktare lånevillkor än vad som är lagstadgat. Detta för minska risktagandet för 

utlåningen. Ett hushåll med låg inkomst kan därför behöva en högre kontantinsats än 15% för att få en 

låneansökan godkänd. (SBAB, 2017) 

Räntekostnader för bostadslån är statligt subventionerade och får dras av i inkomstdeklarationen för 

privatpersoner. Skatteutgifterna reduceras med 30% av räntekostnaderna upp till 100 000 kr och 21% 

räntekostnaderna som överstiger 100 000 kr. (Skatteverket, 2017) 

Räntekostnader utgör tillsammans med amortering och bostadsrättsavgift de största boendeutgifterna 

för Svenska hushåll. Vid räntehöjningar påverkas därför belånade hushålls boendeutgifter till följd av 

högre räntekostnader. (Finansinspektionen, 2017) 

Ränteläget i är idag historiskt lågt och Riksbankens prognos visar på stigande räntor kommande år 

(Riksbanken, 2017). Ytterligare finns en debatt om minskat ränteavdrag. Det är en politisk fråga och 

uttalanden görs emellanåt i media från olika parter. "Minskade ränteavdrag bra för hushållen" 

(Nyhetsbyrån Direkt, 2016) och "Ränteavdrag och reavinstskatt kommer sänkas" (Svenska Dagbladet, 

2016) är exempel på tidningsrubriker där Riksbankens Vice chef och Riksbyggens VD har uttalat sig.  

2.2.3 Boendeutgifter och känslighetsanalys för hushåll boende i BRF 
I avsnittet beräknas vilka förutsättningar som krävs för att bostadslån beviljat för tre unga hushåll samt 

vad boendeutgifterna blir för dessa. Ytterligare analyseras räntekänsligheten för hushållen. 

Räntehöjningar på 1, 2 och 3 procentenheter tas i beaktan för ränteavdrag på nivåerna 30%, 20% 

respektive 10%. Analyserna beaktar även avgiftsökningar i bostadsrättsföreningarna till följd av ökade 

räntekostnaderna förföreningarna. 

Lånekostnaderna i exemplen är uträknade med SBABs bolånekalkyl för ansökan om bolån. I vissa fall kan 

förhandlingar göras med banken där mer generösa lånevillkor kan ges baserat på fler faktorer. Bankens 

utlåningsränta kan även variera från fall till fall då banken värderar varje lån enskilt med avseende på 

hushållets inkomst, skulder, bostadens storlek, lånets storlek etc. (SBAB, 2017) Detta tas inte i beaktan 

i analyserna. 

Exemplen är baserade på unga vuxna med fast anställning som önskar att köpa en bostadsrätt i 

Stockholm. Slutpriser och föreningsavgifter för bostäderna är baserade på områdesstatistik från 

Valueguard. Ytterligare har data över bostäderna inhämtats bostadsannonser och bostadsföreningars 

årsredovisningar i de aktuella områdena. 

Analyserna visar att hushållen beviljas belåningsgrader mellan 73,5 – 82,5 procent. För hushållen 

innebär det att ett eget kapital mellan ca 515 000 kr och 575 000 kr krävs för att få bolånen beviljade.  
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I dagsläget hamnar de totala boendeutgifterna mellan 31 procent till 34 procent av hushållens disponibla 

inkomst. Vid en räntehöjning på 3 procentenheter och minskning av ränteavdraget ökar de totala 

boendeutgifterna till en nivå mellan 50 – 59 procent av hushållens disponibla inkomst.  

Hushåll 1 
En ensamstående 26 åring önskar att flyttar in i en lägenhet om 28 kvm på Södermalm i centrala 

Stockholm. Med anledning av bostadens låga area och centrala läge förväntas kvadratmeterpriset bli 

105 000 kr/kvm. Den inflyttande motiverar det höga kvadratmeterpriset med att den gamla föreningen 

har god ekonomi och låga skulder vilket bidrar till låg månadsavgift. Föreningens lån per kvm bostadsyta 

är 3 500 kr/kvm. 26-åringen har inga skulder och en månadsinkomst på 33 000 kr/mån. 

Tabell 1: Boendekalkyl hushåll 1 

Hushållets förutsättningar Tänkt bostad 

Hushåll: Ensamstående 
Låntagare: 1 
Födelseår: 1990 
Inkomst före skatt: 33 000 kr/mån 
Inkomst efter skatt: 25 233 kr/mån 
Lån och krediter: 0 kr 

Bostadsområde: Södermalm  
Bostadstyp: 1 rok  
Boarea: 28 kvm 
Pris på bostaden: 2 950 000 kr 
Kvadratmeterpris: 105 000 kr/kvm 
Månadsavgift: 1 600 kr/mån 

  

Bankens lånekalkyl Totala boendeutgifter 

Ränta (3mån): 1,64% 
Amortering: 3 960 kr/mån 
Räntekostnad: 3 217 kr/mån  
Ränteavdrag: 965 kr/mån 
Beviljat lånebelopp: 2 375 998 (80,5%) 
Egen insats: 574 002 (19,5%) 

Amortering: 3 960 kr/mån 
Räntekostnad: 3 217 kr/mån  
Ränteavdrag: 965 kr/mån 
Bostadsrättsavgift: 1 600 kr/mån 
Övriga boendeutgifter: 750 kr/mån 
Totala boende kostnader: 8 562 kr/mån 

Utfallet visar att den bostadssökande kan få ett lånebelopp beviljat på ca 2 380 000 kr och behöver 

således en kontantinsats på ca 580 000 kr för att finansiera sitt bostadsköp. Det motsvarar en motsvarar 

en belåningsgrad på ca 81%. 

Den totala boendeutgifterna för denna bostadsrättsrätt och låneupplägg blir enligt kalkylen ca 8 600 

kr/mån vid dagens ränteläge, regler för amorterings och ränteavdrag. Det motsvarar en boendeutgift på 

34% av disponibel inkomst.  

Tabell 2: Effekter av höjd ränta och minskat ränteavdrag hushåll 1 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,64% 2,64% 3,64% 4,64% 

Ränteavdrag (30%) -965 kr -1 568 kr -2 162 kr -2 679 kr 

Totala boendeutgifter/mån 8 562 kr 10 051 kr 11 518 kr 13 063 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 34% 40% 46% 52% 

Ränteavdrag (20%) -643 kr -1 045 kr -1 441 kr -1 761 kr 

Totala boendeutgifter/mån 8 884 kr 10 573 kr 12 239 kr 13 981 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 35% 42% 49% 55% 

Ränteavdrag (10%) -322 kr -523 kr -721 kr -833 kr 

Totala boendeutgifter/mån 9 205 kr 11 096 kr 12 960 kr 14 909 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 36% 44% 51% 59% 
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En räntehöjning på 3 procentenheter och minskat ränteavdrag kan medföra ökade boendeutgifter upp 

till 59% av disponibel inkomst för hushåll 1. Fullständig kalkyl redovisas i Bilaga 6. 

Hushåll 2 
En ensamstående 22-åring önskar att köpa sin första lägenhet i Huddinge utanför Stockholm. Färdvägen 

från bostaden till Stockholm City är ca 25 minuter med kollektivtrafik och lägenheten är byggd i slutet 

på 60-talet. Föreningen har relativt god ekonomi och kvadratmeterpriset för bostadsrätten förväntas att 

bli ca 63 000 kr/kvm. Föreningens belåningsgrad är 4 800 kr/kvm och 22-åringen har 25 000 kr i 

månadsinkomst.  

Tabell 3: Boendekalkyl hushåll 1 

Hushållets förutsättningar Hushållets önskade bostad 

Hushåll: Ensamstående 
Låntagare: 1 
Ålder: 22 
Inkomst före skatt: 25 000 kr/mån 
Inkomst efter skatt: 19 160 kr/mån 
Lån och krediter: 0 kr 

Bostadsområde: Huddinge 
Bostadstyp: 1 rok 
Boarea: 32 kvm 
Pris på bostaden: 1 950 000 kr 
Kvadratmeterpris: 63 000 kr/kvm 
Månadsavgift: 1 800 kr/mån 

  

Bankens lånekalkyl Totala boendeutgifter 

Ränta (3mån): 1,63 % 
Amortering: 2 387 kr/mån 
Räntekostnad: 1 927 kr/mån 
Ränteavdrag: 578 kr/mån 
Beviljat lånebelopp: 1 432 081 (73,5%) 
Egen insats: 517 919 (26,5%) 

Amortering: 2 387 kr/mån 
Räntekostnad: 1 927 kr/mån 
Ränteavdrag: 578 kr/mån 
Bostadsrättsavgift: 1 800 kr/mån 
Övriga boendeutgifter: 750 kr/mån 
Totala boende kostnader: 6 286 kr/mån 

Utfallet visar att den bostadssökande kan få ett lånebelopp beviljat på ca 1 430 000 kr och behöver 

således en kontantinsats på ca 520 000 kr för att finansiera sitt bostadsköp. Det motsvarar en motsvarar 

en belåningsgrad på ca 74%. 

Den totala boendeutgiften för denna bostadsrättsrätt och låneupplägg blir enligt kalkylen ca 6 300 

kr/mån vid dagens ränteläge, regler för amortering och ränteavdrag. Det motsvarar en boendeutgift på 

33% av disponibel inkomst.  

Tabell 4:Effekter av höjd ränta och minskat ränteavdrag hushåll 2 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,63% 2,63% 3,63% 4,63% 

Ränteavdrag (30%) -578 kr -942 kr -1 300 kr -1 658 kr 

Totala boendeutgifter/mån 6 286 kr 7 134 kr 7 969 kr 8 805 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 33% 37% 42% 46% 

Ränteavdrag (20%) -385 kr -628 kr -866 kr -1 105 kr 

Totala boendeutgifter/mån 6 479 kr 7 448 kr 8 403 kr 9 357 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 34% 39% 44% 49% 

Ränteavdrag (10%) -193 kr -314 kr -433 kr -553 kr 

Totala boendeutgifter/mån 6 671 kr 7 762 kr 8 836 kr 9 910 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 35% 41% 46% 52% 

En räntehöjning på 3 procentenheter och minskat ränteavdrag kan medföra ökade boendeutgifter upp 

till 52% av disponibel inkomst för hushåll 1. Fullständig kalkyl redovisas i Bilaga 7. 
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Hushåll 3 
Ett 22-årigt par önskar att köpa en bostadsrätt gemensamt i Årsta utanför Stockholm. Lägenheten är 

nyproducerad och har därmed en högre belåningsgrad jämfört med föreningarna i hushåll 1 och 2. 

Föreningen belåningsgrad är 10 000 kr/kvm. kvadratmeterpriset för bostadsrätten är ca 63 000 kr/kvm. 

Paret har 42 000 kr i genomensam månadsinkomst vilket motsvarar 21 000 kr per person.  

Tabell 5: Boendekalkyl hushåll 3 

Hushållets förutsättningar Hushållets önskade bostad 

Hushåll: Samboende 
Låntagare: 2 
Ålder: 22 
Inkomst före skatt: 42 000 kr/mån  
Inkomst efter skatt: 33 270 kr/ mån 
Lån och krediter: 0 

Bostadsområde: Årsta 
Bostadstyp: 1 rok 
Boarea: 44 kvm 
Pris på bostaden: 2 950 000 
Kvadratmeterpris: 67 000 kr/kvm 
Månadsavgift: 3 145 kr/mån 

  

Bankens lånekalkyl Totala boendeutgifter 

Ränta (3mån): 1,69% 
Amortering: 4060 kr/mån 
Räntekostnad: 3 399 kr/mån 
Ränteavdrag: 1020 kr/mån 
Beviljat lånebelopp: 2 435 816 kr (82,5%) 
Egen insats: 514 184 kr (17,5%) 

Amortering: 4060 kr/mån 
Räntekostnad: 3 399 kr/mån 
Ränteavdrag: 1020 kr/mån 
Bostadsrättsavgift: 3 145 kr/mån 
Övriga boendeutgifter: 750 kr/mån 
Totala boende kostnader: 10 334 kr/mån 

Utfallet visar att hushållet kan få ett lånebelopp beviljat på ca 2 435 000 kr och behöver således en 

kontantinsats på ca 515 000 kr för att finansiera sitt bostadsköp. Belåningsgraden är ca 83% för 

hushållet. 

Den totala boendeutgiften för denna bostadsrättsrätt och låneupplägg blir enligt kalkylen ca 10 334 

kr/mån fördelat på två personer. Det motsvarar boendeutgifter på 31% av hushållets disponibla inkomst.  

Tabell 6: Effekter av höjd ränta och minskat ränteavdrag hushåll 3 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,69% 2,69% 3,69% 4,69% 

Ränteavdrag (30%) -1 020 kr -1 638 kr -2 247 kr -2 749 kr 

Totala boendeutgifter/mån 10 334 kr 11 777 kr 13 198 kr 14 726 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 31% 35% 40% 44% 

Ränteavdrag (20%) -680 kr -1 092 kr -1 498 kr -1 797 kr 

Totala boendeutgifter/mån 10 674 kr 12 323 kr 13 947 kr 15 678 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 32% 37% 42% 47% 

Ränteavdrag (10%) -340 kr -546 kr -749 kr -833 kr 

Totala boendeutgifter/mån 11 014 kr 12 869 kr 14 696 kr 16 642 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 33% 39% 44% 50% 

En räntehöjning på 3 procentenheter och minskat ränteavdrag kan medföra ökade boendeutgifter upp 

till 50% av disponibel inkomst för hushåll 1. Fullständig kalkyl redovisas i Bilaga 8. 
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2.3 Hyresrätter 
Avsnittet beskriver det utvecklingen och det aktuella läget på hyresmarknaden i Stockholm. Kötider, 

förmedlade bostäder och hyresnivåer redovisas för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB som är den 

största bostadsförmedlingen av hyresbostäder i Stockholm. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ägs av 

Stockholm stad via Stockholm Stadshus AB och förmedlar hyreslägenheter över hela länet åt både 

privata och kommunala fastighetsägare. Bolaget äger inga bostäder.  

2.3.1 Kötider och förmedlade bostäder 
Bostadsförmedlingen i Stockholm har idag ca 570 000 antal kömedlemmar. Utöver förmedling av vanliga 

hyresrätter kategoriserar och förmedlar bostadsförmedlingen vissa bostäder till särskilda grupper. Till 

exempel har unga vuxna mellan 18-25 möjlighet att söka lägenheter särskilt avsedda för 

ungdomsboende. Varje bostad förmedlas då till en specifik ålder med rullande schema. Kontrakten 

förmedlas både som förstahandskontrakt och korttidskontrakt. (Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 

2017). En summering av året 2016 redovisas i Tabell 7: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Summering 

av året 2016. 

Tabell 7: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Summering av året 2016 

Antal kömedlemmar 556 000 st Antal förmedlade bostäder 11 850 st 

Antal tillkommande kömedlemmar 39 300 st Varav vanliga hyresrätter 6 850 st 

Antal nyproducerande bostäder 2 700 st Varav ungdomsbostäder 1 350 st 

Genomsnittlig kötid 9 år   

De mest populära områdena under 2016 var innerstadsområdena Södermalm och Norrmalm där den 

genomsnittliga kötiden var 16 respektive 18 år. Områdena med kortast kötid fanns representerades av 

bland annat kommunerna Upplands Bro, Haninge, Sigtuna, Sollentuna och Södertälje med en 

genomsnittlig kötid på 5-6 (Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 2017).  

 

Figur 4: Antal kömedlemmar i Stockholms bostadskö 2000-2017 
Källa: Årsrapporter från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB & Stockholm Stadshus AB 

Figur 4 visar utvecklingen av det totala antalet medlemmar i bostadskön i Stockholm mellan åren 

2000 – 2016. Siffrorna är hämtade ur årsredovisningarna för Stockholm Stadshus AB samt Stockholm 

bostadsförmedling AB mellan år 2000-2016. Det är viktigt att understryka att alla kömedlemmar inte är 

aktivt bostadssökande. År 2016 var 78 000 personer aktiva medlemmar (Bostadsförmedlingen i 

Stockholm AB, 2017). De senaste 10 åren har medlemsantalet ökat från ca 180 000 personer till ca  

550 000 personer. 
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Figur 5: Tillkommande medlemmar & förmedlade lägenheter av bostadsförmedlingen i Stockholm 
Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Årsrapporter från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB & 
Stockholm Stadshus AB 

Figur 5 visar antalet tillkommande medlemmar per år kombinerat med antalet förmedlade lägenheter 

per år. Siffrorna över tillkommande medlemmar är hämtade ur årsredovisningarna för Stockholm 

Stadshus AB samt Stockholm bostadsförmedling AB mellan år 2000 – 2016. Stockholms 

bostadsförmedling AB har tillhandahållit data över antal förmedlade lägenheter. Antalet tillkommande 

medlemmar har under perioden 2001-2016 konstant varit högre än antalet förmedlande lägenheter. 

Trenden är tydlig, den årliga ökningen av medlemsantalet är 5 gånger högre den årliga ökningen av 

antalet förmedlade lägenheter. År 2006 skedde en större ökning av antalet tillkommande medlemmar 

som sedan har dess varit hög samtidigt som antalet förmedlade lägenheter har varit relativ oförändrad.  

År 2016 förmedlades totalt ca 9 700 lägenheter av bostadsförmedlingen i Stockholm som kan jämföras 

med nära 39 300 tillkommande medlemmar och totalt antal medlemmar på 550 000 personer 

(Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 2017). Med andra ord är belastningen på bostadskön i Stockholm 

mycket hög. 

2.3.2 Hyresnivåer 
Utvecklingen av hyresnivåerna för bostäder förmedlade av Bostadsförmedlingen i Stockholm är stabil. 

Hyresnivåerna är likvärdiga i Stockholms stad och Stockholm län. 

Tabell 8: Månadshyror hyresrätter förmedlade av bostadsförmedlingen år 2017 
Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 

Typ Hela länet Stockholm stad 

1 rok 5 500 kr/mån 5 500 kr/mån 

2 rok 7 700 kr/mån      7 800 kr/mån      

3 rok 9 900 kr/mån      10 000 kr/mån      
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Tabell 8 visar månadshyror för hyresrätter förmedlade av Bostadsförmedlingen i Stockholm för år 2017. 

Utvecklingen av hyresnivåerna från år 2000 – 2017 redovisas i Figur 6. Data är tillhandahållen av 

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. 

 

Figur 6: Hyresnivåer för bostäder förmedlade av bostadsförmedlingen i Stockholm 
Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 

2.3.3 Inkomstkrav  
De kommunala fastighetsägarna som förmedlar bostäder via Bostadskön i Stockholm har ett antal 

gemensamma krav på hyresgästens preferenser gällande ekonomi och referenser från tidigare boende. 

I dagsläget innebär det ekonomiska kravet att hyresgästen ska ha 4 734 kronor kvar av sin inkomst efter 

att hyran är betald. För ungdomsbostäder kan detta krav frångås med kompletterande borgen. 

Dessutom prövas kreditvärdigheten hos den sökande och finns betalningsanmärkning gärs en individuell 

prövning av ansökan (Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 2017). 

”Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, inkomst av kapital, studiebidrag, ekonomiskt bistånd 

(försörjningsstöd), bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande”  

(Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 2017) 

De privata fastighetsägarna har inga gemensamma krav på hyresgästerna men tar samma aspekter i 

beaktan som de kommunala bolagen. Generellt är kraven hos de privata fastighetsägarna väsentligt 

högre där exempelvis årsinkomstkrav på minst 3 gånger årshyran är inte är ovanligt. (Annadotter & 

Blomé, 2014) 

2.4 Andrahandskontrakt 
Avsnittet beskriver marknadsläget på andrahandsmarknaden i Stockholm samt vilka regler som gäller 

vid andrahandsuthyrning av bostäder. Statistik över begärda andrahandshyror är insamlad av 

annonssiten Blocket och gäller både andrahandsuthyrning av hyresrätter och bostadsrätter. 

Både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter hyrs ut på andrahandsmarknaden och regler för 

andrahandsuthyrning ser olika ut beroende på bostadstyp. För regler för privatuthyrning av egen bostad, 

till exempel bostadsrätter och äganderätter gäller sedan 2013 lagen om privatuthyrning av bostäder. 

För andrahandsuthyrning av hyresrätter gäller hyresrättslagen. 
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2.4.1 Lagen om uthyrning av egen bostad 
Lagen om uthyrning av egen bostad gäller vid uthyrning av exempelvis bostadsrätter och äganderätter 

där uthyrning inte sker i en näringsverksamhet. Hyr en person ut flera lägenheter omfattas endast den 

första upplåtelsen av lagen om uthyrning av egen bostad, resterande upplåtelser regleras i 

hyresrättslagen. Uthyrning kan normalt anses ske i en näringsverksamhet om en privatperson hyr tre 

eller flera lägenheter. I dessa fall gäller hyresrättslagen. (Hyresnämden, 2017) 

Kortfattat innebär lagen att ”hyresvärden får ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger 

summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden” (Hyresnämden, 2017) vilket beräknas 

enligt nedanstående formel. 

Skälig hyra = (bostadens marknadsvärde x avkastningsräntan)/12) + driftkostnad för bostaden  

Marknadsvärde: Det värde som bostaden kan förväntas säljas för på en öppen marknad. 

”Med marknadsvärde avses det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om denne själv 

skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot kontant betalning” (Skatteverket, 2017) 

Avkastningsränta: Skall spegla kostnaderna för att binda kapital i bostaden. Om bostaden är belånad 

eller ej har därmed ingen betydelse. Enligt riktlinjer skall en skälig avkastningsränta vara ”ett par procent 

över riksbankens referensränta” (Hyresnämden, 2017). Det finns med andra ord inget absolut värde. I 

ett räkneexempel från justitiedepartementet räknar man med 3 procent över riksbankens referensränta. 

I dagsläget är riksbankens referensränta -0,5 procent (Riksbanken, 2017) vilket innebär det att en skälig 

avkastningsränta kan förväntas vara -0,5+3 = 2,5 procent. 

Driftkostnader för bostaden: Är kopplad till uthyrarens faktiska kostnader. För en bostadsrätt kan 

driftkostnaden motsvara föreningsavgiften, kostnaden för el och bredband samt slitage för eventuell 

möblering. 

En skälig månadsavgift för uthyrning av en bostadsrättslägenhet med marknadsvärde på 3 000 000 kr 

och en månadsavgift på 2 000 kr/månad inkl. el och bredband kan i dagsläget beräknas enligt följande: 

Skälig månadshyra: (3 000 000 x 0,035/12) + 2 000 = 10 750 kr/månad  

Om hyran i detta fall påtagligt överstiger 10 750 kr/månad kan hyresgästen begära sänkning av hyran 

hos hyresnämnden (Justitiedepartementet, 2013). 

2.4.2 Hyresrättslagen 
Andrahandsuthyrning av hyresrätter regleras i hyresrättslagen och tillåter ett påslag vid uthyrning i 

andrahand. Hyresnämnden som hanterar tvister i bostadsfrågor brukar acceptera ett hyrespåslag max 

10 – 15 procent av ursprungshyran vid uthyrning av möblerade bostäder (Hyresnämnden, 2017). 

Särskilda krav gällande andrahandsuthyrning kan förkomma hos fastighetsägaren (Hyresgästföreningen, 

2017). En fastighetsägare kan till exempel motsätta sig andrahandsuthyrning.  

Skälig hyra = ursprungshyra x 1,15 

En skälig månadsavgift för andrahandsuthyrning av en hyresrättslägenhet med månadskostnad på  

8 000 kr/månad inkl. el och bredband kan i beräknas enligt följande: 

Skälig månadshyra: 8 000 x 1,15 = 9 200 
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2.4.3 Hyresnivåer andrahandsuthyrning 
Hyrorna på andrahandsmarknaden ökade kraftigt under åren 2009 – 2014 och efter år 2011 syns en 

ökning i utbudet av bostadsrätter i Stockholmsområdet (Boverket, 2015). Blocket som är en av Sveriges 

största annonssite har samlat data över begärda andrahandshyror för lägenheter i Stockholms län 

mellan 2010 och 2017 som redovisas i Figur 7 nedan. 

Det är svårt att fastställa om de begärda andrahandhyrorna överensstämmer med de faktiska 

andrahandshyrorna. I rapporten ”Den svarta bostadsmarknaden” fastställs att det finns en utbredd svart 

andrahandsmarknad på hyreslägenheter i Stockholm (Huuva & Koyuncu, 2014). Detta bekräftas även av 

andra källor till exempel Boverket i rapporten ”Konsekvenser och orsaker till dåligt fungerande 

bostadsmarknaden” (Boverket, 2012). Med detta taget i beaktan kan antagandet göras att de faktiska 

andrahandshyrorna är högre än de begärda andrahandshyrorna. Figur 1 visar utvecklingen av begärda 

månadshyror i Stockholm stad. Begärda hyror per kommun och stadsdelsområde i länet redovisas i 

Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5. 

2.5 Befolkning 
Avsnittet beskriver Stockholms befolkningsutveckling, aktuella folkmängd, och befolkningsprognos. 

Statistik över historisk och befintlig befolkning är baseras på data från Statistiska centralbyrån. Använda 

befolkningsprognoser är publicerade av Stockholm läns landsting. 

Den totala folkmängden i Stockholms län är idag ca 2 270 000 personer där studiens målgrupp unga 

vuxna utgörs av ca 400 000 personer. Se Figur 9 och Figur 10 för illustration. Målgruppen motsvarar 

således ca 17,5 % av befolkningen i Stockholm län. Stockholms län är både ur ett historiskt perspektiv 

och i dagsläget en region i stark tillväxt i folkmängd. Prognoser visar att befolkningstillväxten även i 

framtiden kommer att vara fortsatt stark. 

Stockholms läns landsting har i ett samarbete med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Statistiska 

centralbyrån tagit fram rapporten ”Demografisk rapport 2016:02” prognoser över befolkningstillväxten 
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i länet. Som grund till prognosen ligger ”tidigare mönster i befolkningen samt beräkningar och 

bedömningar av framtida utveckling”. Rapporten publicerades år 2016 och år 2015 har använts som 

basår. Prognoserna i rapporten kommer tillsammans med data från Statistiska centralbyrån redovisas i 

detta avsnitt för att fastställa målgruppens nuvarande, historiska och prognostiserade storlek.  

 
Figur 8: Åldersfördelning av 1-årsklasser i Stockholms län för 2016 och prognos för 2025 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Stockholms läns landsting/TFR 

Figur 8 visar en sammanställning av data från SCBs statistikdatabas och prognostiserade data från 

Stockholms läns landstings (Stockholm läns landsting/TRF, 2016). Grafen visar åldersfördelningen i 

Stockholms län för år 2016 samt prognostiserad åldersfördelning för år 2025. De två vertikala linjerna i 

grafen visar rapportens avgränsning av åldersgruppen unga vuxna mellan 18-30 år. Tillväxt eller 

minskning av befolkningen kan avläsas som differensen mellan de två kurvorna i diagrammet. 

Personer mellan 0-24 år står för en större del av befolkningstillväxten fram till 2025. Personer mellan 

25-30 år förväntas vara relativt oförändrad och en stor ökning kommer att ske av personer i 

åldersgruppen 30-40 år. Den sistnämnda gruppen tillhör idag rapportens målgrupp unga vuxna mellan 

18-30år. Det stora antalet personer i denna grupp beror på den så kallade babyboomen i början av 1990-

talet (Stockholm läns landsting/TRF, 2016). 
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Figur 9: Total folkmängd, Stockholms län, år 2000–2025 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Stockholms läns landsting/TFR 
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Totalt i länet kommer en genomsnittlig befolkningsökning på 17% att ske fram till år 2025 som i faktiska 

siffror motsvarar ca 37 900 personer per år eller ca 340 000 personer från år 2016 till 2025. (Stockholm 

läns landsting/TRF, 2016) 

Befolkningstillväxten delas upp i kategorierna födelsenetto, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto. Ett 

positivt nettovärde innebär en befolkningsökning. Födelsenetto beskriver ökningen av nyfödda personer 

i länet. Inrikes flyttnetto beskriver inflyttning till länet från andra delar av Sverige och utrikes flyttnetto 

beskriver inflyttning från utlandet.  

Den huvudsakliga orsaken (51%) till befolkningsökningen år 2015 utgjordes av utrikes flyttnetto som en 

följd hög flyktinginvandring till Sverige. Fram till 2020 förväntas den kategori att öka för att sedan avta 

till år 2025. Födelsenetto stod år 2015 för 41% av befolkningsökningen och inrikes flyttnetto för 8%. 

(Stockholm läns landsting/TRF, 2016). 

I slutet av år 2016 utgjorde målgruppen unga vuxna ca 400 000 personer. Gruppen förväntas att öka till 

ca 419 000 personer fram till år 2020. Det motsvarar en ökning på ca 19 000 personer eller 5%.  

År 2015 förväntades en befolkningstillväxt på 13% av personer mellan 20-39 år fram till år 2025. 

Motsvarande siffra fram till år 2050 för samma åldersgrupp är 32%.  

2.6 Hushållens inkomster 
Avsnittet visar de genomsnittliga inkomsterna hos unga vuxna i länet, samt sätter ungas vuxnas inkomst 

i relation till resterande åldersgruppers inkomster. Data är hämtad från Statistiska centralbyrån. Om 

inget annat anges redovisas årsinkomster. 

Diagrammen och tabellerna är baserad på data från Statistiska centralbyråns databas över hushållens 

inkomster och skatter. Samtliga värden visar förvärvsinkomst i tusen kronor före skatt från inkomstår 

2015. I sammanräknad förvärvsinkomst inkluderas inkomst av tjänst och näringsverksamhet. Inkomster 

av kapital ingår inte.  

Figur 11 visar den totala inkomstfördelningen i Stockholm län. Den vertikala linjen i grafen visar 

målgruppen unga vuxnas övre avgränsning 30 år.  

 

 
Figur 10: Total folkmängd, Stockholms län, år 2000–2025 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Stockholms läns landsting/TFR 
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Figur 11: Sammanräknad förvärvsinkomst för personer boende i Stockholms län ålder 20-100+ för 2015 
Källa: Statistiska Centralbyrån 

Gruppen unga vuxna tillhör den åldersgrupp i arbetsför ålder med lägst förvärvsininkomst i länet. 

Inkomsterna ökar i linjärt fram till en ålder av ca 43år. Åldersgruppen 40-60 representerar åldersgruppen 

med högst förvärvsinkomst i länet. Medelinkomsten i Stockholm län för personer över 20 år ör 334 000 

kr per år (Statistiska Centralbyrån, 2017). 

Inkomstfördelningen i Stockholms län överensstämmer väl med rikets inkomstfördelning. Den stora 

skillnaden att de generella inkomstnivåerna är högre i Stockholms län för alla åldrar över 25 år. 

Observera att inkomstfördelningen i riket ej redovisas i denna rapport. Inkomstfördelning för gruppen 

unga vuxna redovisas i, Figur 12, Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 12: Sammanräknad förvärvsinkomst (medel, tkr) för boende i Stockholms län, ålder 18-30, år 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Tabell 9: Månadsinkomst 

Ålder År Månad 

18 år 18 900 1 575 

19 år 56 100 4 675 

20 år 105 000 8 750 

21 år 125 100 10 425 

22 år 140 500 11 708 

23 år 157 200 13 100 

24 år 177 200 14 767 

25 år 202 100 16 842 

26 år 226 100 18 842 

27 år 243 200 20 267 

28 år 265 200 22 100 

29 år 279 100 23 258 

30 år 294 000 24 500 

Målgrupp 

18-30 år 
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Figur 12 visar medelinkomsterna för varje åldersklass 18-30 år. Gruppens inkomster skiljer sig kraftigt 

och varierar linjärt från 19 000 till 294 000 kronor om året. Tabell 9 visar vad årsinkomsterna motsvarar 

i månadsinkomster. Gruppen 18 – 30 år generellt har en låg inkomst.  

För att tydligare visa inkomstfördelning för unga vuxna har gruppen separerats i två grupper där 

inkomster redovisas i intervall om hundratusen kronor. Se Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 13: Histogram över sammanräknad förvärvsinkomst (tkr) för boende i Stockholms län, ålder 20-24 
Källa: Statistiska Centralbyrån 

Figur 13 visar inkomstfördelningen för personer mellan 20-24 år i Stockholms län. Den mest 

förekommande inkomstklassen är 0-99 tkr och utgörs av 34 procent av gruppen. 12 procent har ingen 

inkomst alls. Medelinkomsten för gruppen är 139 000 kronor (Statistiska Centralbyrån, 2017). 

 

Figur 14: Histogram över sammanräknad förvärvsinkomst (tkr) för boende i Stockholms län, ålder 25-29 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Figur 14 visar inkomstfördelningen för personer mellan 25-30 år i Stockholms län. Den mest 

förekommande inkomstklassen är 300-399 tkr och utgörs av 24% av gruppen. 9% har ingen inkomst alls. 

Medelinkomsten för gruppen är 236 000 kronor per år (Statistiska Centralbyrån, 2017). 

Avsnittet kan sammanfattas med att unga vuxna mellan 18-30 år generellt har en låg inkomst som är 

betydligt lägre än länets och rikets genomsnitt. Speciellt låg inkomst har personer 18-25 år där den mest 

förekommande inkomstklassen är 1-99 tusen kronor per år. Bland personer över 25 år är motsvarande 

inkomstklass 300-399 tusen kronor per år. Lönerna ökar linjärt från den lägsta inkomstnivån hos  

18-åringar till den högsta lönenivån utgörs av åldersgruppen 40-60 år. 

2.7 Hushållens skuldsättning 
Avsnittet syftar till visa de svenska hushållens skuldsättning. Innehållet är baserat på rapporter från 

Riksbanken och Finansinspektionen samt statistik från Statistiska centralbyrån. 

Hushållens skuldsättning påverkar den finansiella risken för såväl enskilda hushåll, banker och den 

finansiella stabiliteten i samhället (Finansinspektionen, 2017) och mäts normalt i skuldkvot eller 

belåningsgrad.  

Skuldkvoten beräknas som den sammanlagda skulden (bolån och kreditkortslån exklusive studielån) 

dividerad med månadsinkomsten efter skatt (Santen & Ölcer, 2016). Belåningsgrad innebär lån i 

förhållande marknadsvärde (i denna rapport bostadens marknadsvärde). Det finns ingen starkt samband 

mellan skuldkvot och belåningsgrad men kombinationen av de två faktorerna ger en god bild av riskerna 

med hushållens skulder. (Finansinspektionen, 2017) 

Hushåll med hög skuldkvot är sårbara för inkomstbortfall och hushåll med hög belåningsgrad är sårbara 

för bostadsprisfall. Störst sårbarhet utgörs av hushåll med både hög skuldkvot och hög belåningsgrad. 

(Finansinspektionen, 2017) 

Hushållets skulder består till störst del av bostadslån vilket innebär att en stark korrelation mellan 

bostadsmarknaden och hushållens skulder finns. Högre bostadspriser i förhållande till inkomster ökar 

hushållens allmänna skuldkvot vilket medför ökade finansiella risker. Två statliga myndigheter som följer 

och analyserar den svenska bolånemarknaden är Finansinspektionen och Sveriges riksbank.  

Finansinspektionen är den statliga myndighet som ansvarar för tillsyn av de finansiella marknaderna i 

Sverige och Sveriges riksbank är centralbanken i Sverige har som mål att ”upprätthålla ett fast 

penningvärde” samt att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. (Finansinspektionen, 2017) 

(Riksbanken, 2017) 

I rapporten ”Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016” analyserar Sveriges riksbank 

skuldsättningen för inkomst och åldersgrupper i olika regioner av Sverige. Analyserna är baserade på 

data från svenska banker samt Statistiska centralbyrån fram till juni 2016. Det konstaterats att 

hushållens generella skuldsättning har ökat sedan 1990-talet och att skuldsättningen även fortsätter att 

öka snabbare än inkomsterna. Högst skuldsättning finns bland unga hushåll (Santen & Ölcer, 2016). Två 

av rapportens sammanfattande punkter lyder enligt följande: 

”Hushållens skuldsättning fortsätter att öka i en snabbare takt än inkomsterna. Den genomsnittliga 

skuldkvoten ökade från 324 procent i juli 2010 till 343 procent i juli 2016, medan medianskuldkvoten 

ökade från 233 procent till 269 procent under samma period. Under de senaste 12 månaderna har 

medelskuldkvoten ökat med 5 procentenheter och medianskuldkvoten med 7 procentenheter.” 

”Sett till ålderskohorter är skuldsättningen störst bland de unga hushållen. Under de senaste sex åren 

har skuldkvoten ökat för samtliga åldrar” (Santen & Ölcer, 2016) 
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Finansinspektionens konstaterar i rapporten ”Den svenska bolånemarknaden” att hushållens skulder 

har ökat kraftigt under de senaste åren. Rapporten bygger på stickprover på hushåll, aggregerad data 

samt kvalitativa uppgifter fram till och med år 2016. För nya bolånetagare syns för första gången sedan 

2011 ett trendbrott av skuldkvotens utveckling som minskade något år 2016. Den bakomliggande 

orsaken tros till viss del vara införandet av amorteringskravet i juni år 2016 som minskat har hushållens 

möjlighet till hög belåning. Det är dock för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna åtgärden. 

(Finansinspektionen, 2017) 

Ytterligare konstateras att även bostadspriserna har stigit kraftigt till skillnad från bolåneräntorna som 

idag är historiskt låga. Amorteringarna har ökat sedan 2011 och har ytterligare stärkts utav införandet 

av amorteringskravet år 2016. Risken för ett prisfall på bostadsmarknaden bedöms vara förhöjd jämfört 

med ett normalläge och sannolikheten för stigande bolåneräntor är större än sannolikhet för sjunkande 

bolåneräntor. (Finansinspektionen, 2017) 

Geografiskt utmärker sig Stockholm län där skuldkvoten uppgick till 526% för nya bolånetagare år 2016 

vilket är högst i Sverige. Belåningsgraden i Stockholm var år 2016 ca 60% vilket ligger det lägre intervallet. 

(Finansinspektionen, 2017) 

I Figur 15 och Figur 16 visas belåningsgrad och skuldkvot för nya bolånetagare i olika åldrar i Sverige. 

Unga vuxna mellan 18-30 år utgör åldersgruppen med högst skuldkvot. Högst belåningsgrad finns i 

åldersgruppen 18-30 år tillsammans med åldersgruppen 31-50 år. Således har gruppen unga vuxna både 

en hög skuldkvot och belåningsgrad vilket gör dem till en särskild utsatt grupp på bolånemarknaden.   

 
Figur 15: Belåningsdrag för olika åldrar & nya 
lån (procent). Källa: Finansinspektionen 

 

 
Figur 16: Belåningsdrag för olika åldrar & nya 
lån (procent). Källa: Finansinspektionen 
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Statistiska centralbyrån kommenterade hushållens bolåneskulder i artikeln ”Bolånen i Sverige fortsätter 

växa” vilken styrker Finansinspektionens och Riksbankens analyser om hög skuldsättning. Jämfört med 

andra EU-länder är de Svenska hushållens skuldkvot en bra bit över EU-snittet. Rikets offentliga 

skuldsättning är till skillnad från hushållens skuldsättning relativt låg jämfört med andra länders. 

(Statistiska Centralbyrån, 2017).  

Hushållens skuldkvot 

 

Figur 17: Hushållens skuldkvot (procent) 
Källa: Statistiska Centralbyrån 

Figur 17 visar utvecklingen av hushållens totala skuldkvot i riket mellan år 1980-2017. Hushållens 

samtliga skulder är inräknade där den största delen utgörs av bolåneskulder. 

Efter år 1985 skedde en kraftig tillväxt av skuldkvoten vilket var en konsekvens av avregleringen av 

kreditmarknaden som skedde år 1985. En hög nivå nåddes i runt åt 1990 följt av ett kraftigt ras i början 

av 1990-talet då Sverige befann sig i en finans och fastighetskris. Från 1995 har hushållens skuldkvot 

ökat stadigt med mindre stagnationer under några tillfällen. År 2016 översteg hushållens skuldkvot 180% 

och är idag historisk hög. (Statistiska Centralbyrån, 2017) 

Årlig tillväxttakt av hushållens bolåneskulder  

 

Figur 18: Hushållens skuldkvot 
Källa: Statistiska Centralbyrån 
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Figur 18 visar tillväxten av de Svenska hushållens bolåneskulder från 2016 till mars 2017. I mars 2017 var 

den årliga tillväxten 7,6 procent. Statistiska Centralbyrån kommenterar det senaste årets något 

minskade tillväxt en det amorteringskrav som infördes i juni 2016. (Statistiska Centralbyrån, 2017) 

2.8 Hushållens boendeutgifter 
Avsnittet ger en bild av hur stor andel de svenska hushållens disponibla inkomst som används för att 

täcka boendeutgifter. Data är inhämtad från Boverket, Statistiska centralbyrån och Swedbank. 

Hushållens boendeutgifter mäts vanligen i förhållande till hushållens disponibla inkomst. Boendeutgifter 

ser olika ut beroende bostadens upplåtelseformer. För hyresrätter är den största boendeutgiften hyran 

tillskillnad från bostadsrätter där den till största delen utgörs av bostadsrättsavgiften och eventuella 

lånekostnader i form av ränta och amortering. Boendeutgifterna för äganderätter är likvärdiga med 

boendeutgifterna för bostadsrätter bortsett från avsaknad av bostadsrättsavgift men med 

fastighetsavgift inkluderad.  

 

Figur 19: Hushållens boendeutgifter i förhållande till disponibel inkomst i Sverige år 2015 
Källa: Statistiska Centralbyrån 

Figur 19 visar hur hushållens boendeutgifter i förhållande för olika upplåtelseformer och åldersgrupper 

i Sverige under år 2015. Generellt har hushåll boende i hyresrätter högre procentuella boendeutgifter i 

jämförelse med hushåll boende i hus och bostadsrätter. 

Det finns ingen tydlig avvikelse i de procentuella boendeutgifterna bland yngre hushåll. Fram till 

pensionsålder är den procentuella boendeutgifterna stadigt runt 25 procent för hushåll boende i 

hyresrätt. För äganderätt- och bostadsrättsägare är trenden att de procentuella boendeutgifterna 

sjunker fram till 65 års ålder. Den stora förändringen i de procentuella boendeutgifterna sker vid 65 års 

ålder då dem stiger för samtliga hushåll. För äganderätt är ökningen dock liten. Vid 65 års ålder sjunker 

även hushållens inkomster vilket redovisas i avsnitt 2.6 Hushållens inkomster.  
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2.8.1 Hushållens köpkraft 
Swedbank mäter regelbundet (kvartalsvis) hushållens köpkraft av hus och bostadsrättsförvärv i ett index 

kallas Boindex. I Boindex sätts boendeutgifter i relation till disponibel inkomst. Forskning visar att många 

hushåll får ekonomiska problem när boendeutgifter överskrider 30 procent av disponibel inkomst. 

Boindex 100 innebär att 30 procent av hushållens disponibla inkomst läggs på boendeutgifter. Är 

boindex över 100 läggs mindre andel av disponibel inkomst på boendeutgifter och vice versa. Ett högt 

boindex är således att föredra. 

Under de senaste åren har boindex sjunkit stadigt som en konsekvens av ökade bostadspriser. Den 

senaste rapporten visar att Boindex ett boindex i riket på 119 jämfört med 121 under föregående kvartal. 

Med andra ord ett sjunkande boindex. Figur 20 och Figur 21 illustrerar att Boindex är 100 i Stockholms-

regionen och 87 Stockholm stad. Hushållens boendeutgifter för bostadsköp är således ganska nära 30 

procent i Stockholmsregionen och i Stockholms stad är de över 30 procent. Trenden visar en 

inbromsning av tillväxten av boendeutgifter i förhållande till disponibel inkomst. (Swedbank, 2017) 

 
Figur 20: Boindex för Stockholmsregionen 
Källa: Swedbank 

 

Figur 21: Boindex för Stockholm Stad 
Källa: Swedbank  
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2.9 Risker på bostadsmarknaden 
I avsnittet klargörs begreppet ”bostadsbubbla” och vilka risker som är kopplade till den svenska 

bostadsmarknaden. Genom litteraturstudier jämförs resultaten av tidigare genomförda analyser av 

bostadsmarknaden i syfte att i visa möjlig utveckling av bostadsmarknaden kommande år. 

2.9.1 Begreppet bostadsbubbla 
Idag råder oenighet om huruvida bostadsmarknaden befinner sig i en bostadsbubbla eller inte. Olika 

sidor av debatten hörs nästintill dagligen i medierna. Exempel på motsägelsefulla tidningsrubriker är 

”Eventuell bostadsbubbla oroar experterna” (Dagens Nyheter, 2016), ” Det finns ingen bostadsbubbla” 

(Dagens Industri, 2016), för att nämna några. Det är svårt att bedöma vilket som stämmer och röster 

som hörs i debatten kan vara partiska i sina uttalanden.  

I en studie om svenskarnas syn på bostadsköp genomförd av SBAB år 2015 ställdes bland annat frågan 

”vad är en bostadsbubbla?”. Studien omfattades av 1170 personer mellan 20-80 år i hela landet där 

svarsalternativen och resultatet löd enligt följande: 

Människor har en övertro på en prisuppgång på bostadsmarknaden   25% 

En prisuppgång utan naturlig förklaring      20% 

Priserna har gått upp med mer än 100 % de senaste 10 åren   18% 

Om räntorna stiger måste många flytta          18% 

Det är så höga bostadspriser just nu att människor inte har råd att flytta  12% 

Jag vet inte vad en bostadsbubbla är     7% 

(Persson & Wörmann, 2015) 

Slutsatsen i frågan är att det finns en oklarhet i vad begreppet bostadsbubbla innebär. Begreppet 

bostadsbubbla har genom året blivit definierad på olika sätt och den kanske mest kända formuleringen 

är gjord av Joseph Stiglitz (Stiglitz, 1990) och lyder översatt till svenska enligt följande: 

”Om orsaken till dagens höga priser endast beror på köpares tro om att försäljningspriset kommer att 

vara högt även i framtiden – när ”fundamentala” faktorer inte verkar rättfärdiga priset – då existerar en 

bubbla” (Stiglitz, 1990) 

Bostadspriser måste med andra ord kunna förklaras av fundamentala faktorer för att avsaknaden av en 

bubbla ska vara ett faktum. Med fundamentala faktorer menas exempelvis ränteläget, hushållens 

inkomster, utbud och efterfrågan (Sveriges riksbank, 2003). Det finns åtskilliga ytterligare faktorer som 

är fundamentala har och har inverkan på bostadspriserna. Se avsnitt 1.4 Teoretisk referensram för den 

teoretiska grunden för bostadspriser. 

Det viktig att understryka att ett prisfall eller prisökning på bostadsmarknaden även kan ske utan att 

råder en bostadsbubbla. Man pratar då om en naturlig prisförändring som sker genom att de 

fundamentala faktorerna ändras.  

Ett möjligt scenario till ett naturligt prisfall är att räntan höjs kraftigt eller att ränteavdragen fasas ut. 

Något som i sin tur påverkar hushållens boendeutgifter och betalningsförmåga som påverkar 

bostadspriserna negativt. I detta fall har ett naturligt prisfall skett och en bostadsbubbla har inte varit 

ett faktum. 
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2.9.2 Indikationer på bostadsbubbla 
Genom att studera faktorer över hushållens och bostadsmarknaden läge samt den rådande 

konjunkturen kan indikationer på en eventuell bostadsbubbla ges. Man brukar tala om ett antal typiska 

faktorer. Indikatorerna skall ses som en fingervisning då begreppet bostadsbubbla är en komplex fråga 

där många faktorer spelar in. Flera faktorer är också svåra att mäta vilket skapar ytterligare en osäkerhet 

kring begreppet bostadsbubbla. 

Överoptimism om framtida priser 
Begreppet innebär att marknaden och bostadsspekulanter väntar fortsatt stigande priser genom att se 

på prisutvecklingen ur ett historiskt perspektiv. ”Priserna kommer att fortsätta stiga, det har dem ju 

alltid gjort”. Den framtida prisutvecklingen på bostäder behöver inte bero på den historiska 

utvecklingen. Därav är det fel att dra slutsatser om framtida priser enbart baserat på historisk 

prisutveckling. 

Irrationellt beteende 
När köpare tenderar att agera efter hur andra gör brukar man tala om ett irrationellt beteende. ”Alla 

andra köpare betalar xx tkr/ kvm, det kan jag också göra”. Vid ett irrationellt beteende ligger inte 

fundamentala fakta till grund för den slutsats som dras, i detta fall prissättning på bostäder. Värdering 

bör baseras på fundamentala fakta och inte på irrationella fakta. 

Spekulativa köpare 
Köpare som köper en bostad i tron om stigande priser under en begränsad period, med möjlighet att 

sälja och ta hem vinst innan ett eventuellt prisfall kallas för spekulativa köpare. En stor grupp spekulativa 

köpare på marknaden kan vara en indikator på en bostadsbubbla. 

Högt risktagande 
Belåningsgrad och risktagande två begrepp som har stark koppling. Man brukar tala om hushållens skuld 

i förhållande till disponibel inkomst, vilket ofta benämns som skuldkvot. Hög skuldkvot innebär högre 

risktagande och vise versa. När hushållens samlade skuldkvot ligger på en hög nivå bedöms riskerna 

höga och konsekvenserna vid en recession kan förvärras. 

Belåningsgrad 
Liksom hushållen lånar av bankerna, lånar bankerna av staten. Hög belåning hos bankerna och hushållen 

innebär högt risktagande. Historiskt sett tenderar banker att ha en stark tilltro till att staten går in och 

räddar bankerna och dess låntagare vi en eventuell bostadskris, något som inte är givet.  

Överproduktion 
Överproduktion är ett fenomen som kan uppstå när förväntningarna om befolkningstillväxten är högre 

än den faktiska befolkningstillväxten. Man bygger med andra ord för mycket bostäder i förhållande till 

efterfrågan. Blir utbudet större än efterfrågan är ett prisfall att vänta. 

2.9.3 Litteraturstudier – Risker på bostadsmarknaden 
Nyproduktionen av bostäder i Sverige är idag den högsta sedan 1990-talet vilket från politiskt håll ibland 

tas upp som ett resultat av politiska åtgärder. Enligt byggföretaget Veidekke bör denna beskrivning 

nyanseras och då den till stor del beror av en ren konjunktureffekt. Byggföretaget har analyserat den 

makroekonomiska utvecklingen och bostadsbyggandet i Sverige i rapporten ”Den Svenska 

bostadsmarknaden” publicerad år 2017. Resultatet visar att nyproduktionen av bostäder kan förklaras 

av ”hög ekonomisk tillväxt, en stark arbetsmarknad, fallande räntor, stigande reallöner och hushållens 

ökade finansiella tillgångar” (Veidekke, 2017).  
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Byggföretaget bedömer att för att bibehålla den höga byggtakten krävs ”omfattande politiska 

stimulansåtgärder riktade mot hushållen”. De förslag (läs bland annat striktare lånepolicys) som finns 

från politiska partier och myndigheter kan betyda en risk för att den idag höga byggtakten snabbt kan 

vänta till motsatsen (Veidekke, 2017). Det är viktigt att understryka att svenska byggföretag har ett 

intresse av att bibehålla en hög nyproduktion på den svenska bostadsmarknaden. 

Den Schweiziska banken UBS för ett index kallat ”UBS Global Real Estate Bubble Index” där risken för en 

bostadsbubbla mäts för utvalda städer runt om i världen. Städerna väljs utifrån balansen på 

bostadsmarknaden. Med anledning av anledning bostadssituationen i Stockholm har UBS valt att addera 

Stockholm i indexet för år 2016. 

Indexet mäter den fundamentala värderingen av bostadsmarknaden i de utvalda städerna. Samt och 

värderingen av städerna i förhållande till övriga landets ekonomiska läge. Bubbelrisken är ett komplext 

fenomen och UBS påpekar att tillvägagångssättet i studien inte till fullo kan beskriva fenomenet 

bostadsbubbla. Det finns med andra ord en viss osäkerhet i indexet. Följande parametrar tas i beaktan 

och viktas i indexet: 

 Prisnivå relativt inkomst & prisnivå relativt hyra (fundamental värdering) 

 Ändringar i amortering i förhållande till BNP & ändringar i byggtakt i förhållande till BNP 

(ekonomisk skevhet)  

 Prisnivå i staden i relativt prisnivå i landet 

Förklaring av UBS Global Real Estate Bubble Index 

< -1,5  Depression 

-1,5 till -0,5  Undervärderad bostadsmarknad 

-0,5 till +0,5   Rimligt värderad bostadsmarknad 

+0,5 till +1,5  Övervärderad bostadsmarknad 

> +1,5   Bubbelrisk 

I den senaste rapporten från 2016 pekas Stockholm ut som en stad med betydande risk för en 

bostadsbubbla. Index för Stockholm är 1,92 vilket placerar staden på tredje plats i världen över högst 

risk för en bostadsbubbla i UBS Global Real Estate Bubble Index. (Holzhey & Skoczek, 2016) 

UBS kommenterar index för Stockholm med att bostadspriserna har fördubblats under de senaste 12 

åren samt att prisökningen har ökat kraftigt under de senaste två åren. Samtidigt har bolåneräntorna 

sjunkit vilket medfört att kostnaden för att äga en bostad har varit relativt oförändrad. Man konstaterar 

att det finns stora problem med hyresmarknaden och att de senaste restriktionerna av 

bolånemarknaden inte har gett några signifikanta resultat (Holzhey & Skoczek, 2016). 

Den offentliga skuldsättningen i Sverige är relativt låg, däremot är hushållens skulder relativt höga 

jämfört med andra länder (Statistiska Centralbyrån, 2017). Ett problem som har uppmärksammat av 

bland annat Internationella valutafonden IMF som årligen utvärderar Svensk ekonomi.  

I deras senaste rapport om Svensk ekonomi ”2016 Article IV Consultation with Sweden” tas 

bostadsmarknaden och hushållens skulder upp som ett problem. (Internationella valutafonden IMF, 

2016) 

Bostadspriserna är historiskt höga liksom hushållens skuldsättning som troligen kommer fortsätta att 

öka. Som ett resultat av de höga bostadspriserna syns en ökande andel nya låntagare som belånar sig 

högt relativt sin inkomst. Sådana hushåll är mer känsliga för räntejusteringar och följdkonsekvenser av 

en räntehöjning kan förvärra en eventuell recession (Internationella valutafonden IMF, 2016).   
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Införandet av amorteringskravet välkomnas av IMF men ytterligare åtgärder för att minska den växande 

andelen högt belånade hushåll behövs. En utfasning av ränteavdragen eller en lånetröskel i förhållande 

till inkomst tas upp som möjliga åtgärder. (Internationella valutafonden IMF, 2016) 

Sverige har haft liknande utveckling av de fundamentala faktorerna på bostadsmarknaden som Tyskland. 

Däremot har prisökningen på bostäder varit extrem i Sverige samtidigt som den har varit stabil Tyskland. 

I forskningsrapporten ”Apartment price determinants: A comparison between Sweden and Germany” 

(Anop, 2015) jämförs varför prisutvecklingen har skiljt så kraftigt mellan länderna trots att de 

fundamentala faktorerna varit likvärdiga.  

I rapporten konstateras att bolånereglerna och den ökande utlåningen i Sverige har bidragit till den 

extrema prisökningen på bostäder. I Sverige baseras bostadslån på marknadsvärdet (dagsvärdet) av 

bostaden vilket leder till en mer konjunkturkänslig bostadsmarknad jämfört med Tyskland där ett 

långsiktigt värde av bostaden används. Ytterligare konstateras att en väl fungerande hyresmarknad 

bidrar till ökad stabilitet på bostadsmarknaden, något som Sverige inte har. (Anop, 2015) 

2.10  Sammanfattning – Kartläggning av bostadsmarknaden 
Bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig i en kraftig obalans där efterfrågan är väsentligt högre än 

utbudet. Bostadsbristen är mycket omfattande. Under de senaste 10 åren har bostadspriserna mer än 

fördubblats och är idag rekordhöga. Riket följer en liknande utveckling fast på en lägre nivå. 

Till skillnad från priserna på bostads- och äganderätter har utvecklingen av hyresnivåerna varit stabila 

till följd av en reglerad hyresmarknad. Möjligheten att få ett förstahandskontrakt via den allmänna 

bostadskön i Stockholm är däremot begränsad. I genomsnitt krävs en kötid på 9 år. Medlemskön har 

under de senaste åren ökat drastiskt samtidigt som att antalet förmedlade bostäder ligger på en stabil 

nivå. Totalt har Stockholms bostadskö ca 550 000 kömedlemmar och förmedlar ca 10 000 bostäder per 

år.  

Som följd av den rådande bostadsbristen har hyresnivåerna på den betydligt lättare reglerade 

andrahandsmarknaden ökat drastiskt. Genomsnittshyrorna för andrahandskontrakt är väsentligt högre 

än för förstahandskontrakt. En jämförelse av tillgänglighet, risk och boendeutgifter mellan olika 

upplåtelseformer redovisas i Bilaga 1. 

Tabell 10: Månadshyror i Stockholms stad och Stockholms län 

Boendeform Månadsavgift 1 rok Månadsavgift 2 rok Månadsavgift 3 rok 

Hyresrätt Stockholm Stad 5 500 7 800 10 000 

Andrahand Stockholm Stad 7 600 12 100 12 900 

Hyresrätt länet 5 500 7 700 9 900 

Andrahand länet 6 300 10 100 11 700 

 

Tabell 11: Bostadsrättspriser i Stockholm Stad och Stockholm län 

Bostadsrätt Stockholm Stad 74 500 kr/kvm 

Bostadsrätt länet 60 000 kr/kvm 

Skuldsättningen bland svenska hushåll har ökat kraftigt vilket har fått Finansinspektionen att reagera. 

Speciellt hög skuldsättning syns bland unga hushåll och nya bolånetagare. Med syfte att stävja 

utvecklingen av hushållens skuldsättning införde regeringen år 2010 ett bolånetak på 85 procent och år 

2016 ett amorteringskrav för bostadslån över 50 procent belåningsgrad. Bolånereglerna har således 

skärps.  
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Ytterligare gör bankerna egna bedömningar över bolånetagarnas ekonomiska situation och 

betalningsförmåga som ligger till grund för beviljade bolån. Generellt krävs ett stort eget kapital eller 

hög inkomst för att köpa en bostad i Stockholm. Något som gruppen unga vuxna generellt inte har. 

Samtidigt som bolånekraven har skärpts är bolåneräntorna på en historiskt låg nivå. De hushåll som har 

finansierat ett bostadsköp med bostadslån har därför relativt låga ränteutgifter. Trenden är dock tydlig 

att boendeutgifterna ökar mer än inkomsterna till följd av den stigande skuldsättningen.  

Unga personer har generellt en låg inkomst och kort kötid i bostadsköerna. I länet utgör unga vuxna 

mellan 18-30 åldersgruppen med lägst genomsnittlig inkomst. En förklaring till varför skuldsättningen är 

högst bland yngre hushåll. Detta förklaringen till varför unga vuxna som grupp har en svag ställning på 

bostadsmarknaden. 

Bostadsbristen grundar sig i att utbudet av bostäder inte kan möta efterfrågan. Trots att nyproduktionen 

av bostäder idag är den på den högsta nivån sedan 1990-talet är byggtakten för låg för att lösa 

bostadsbristen.  Under åren 1995 – 2014 byggdes det väldigt få bostäder i Sverige vilket illustreras i Figur 

1 på sidan 6. År 2016 färdigställdes drygt 14 000 bostadslägenheter i Stockholms län samtidigt som 

befolkningen växte med 37 000 invånare. De senaste årens kraftiga flyktinginvandring till Sverige har 

ytterligare förvärrat situationen. Befolkningsprognoser visar en fortsatt hög befolkningstillväxt 

kommande år. 

Analyser visar att den svenska bostadsmarknaden kan befinna sig i riskzonen för ett prisfall. Sverige har 

jämfört med andra EU-länder en relativt låg offentlig skuldsättning men betydligt högre privat 

skuldsättning. Framförallt hög är hushållens skuldsättning där bolån utgör den största delen. Idag är den 

svenska konjunkturen god men hushållens höga skuldsättning skulle kunna förvärra en framtida 

recession. Striktare bolånekrav välkomnas av denna anledning från vissa håll, bland annat från 

Finansinspektionen och IMF. Från andra håll ses det som en risk för att sänka nyproduktionen. Striktare 

bolånekrav skulle försvåra för gruppen unga vuxna att köpa bostad. Efterfrågan på bostäder förväntas 

vara fortsatt hög, något som talar för ihållande bostadspriser.  

  



 

 

33 
 

3. FALLSTUDIER 
 

 

 

I fallstudierna studeras de två bostadsprojekten Unga bostäder i Haninge och Snabba 

hus i Västberga. De är valda med anledning av deras karaktär och geografiska 

placering. Grunden i projekten är densamma. Hyreslägenheterna är avsedda för 

unga vuxna mellan 18-30 år och husen är byggda som modulbostäder på 

tidsbegränsade bygglov. Båda projekten är belägna i Stockholm. I övrigt skiljer sig 

projekten stort i både karaktär, ekonomi och konstruktion. Unga bostäder i Haninge 

är byggt med traditionella bostadsmoduler och Snabba hus i Västberga är byggt med 

ett nyutvecklat koncept där fokus har varit hållbart byggande med hög 

boendestandard. 

 

Fallstudierna baseras på metodtriangulering genom intervjuer med hyresgäster, 

byggherrar och andra parter i de två studerade bostadsprojekten. Ytterligare har 

vissa kompletterande data inhämtats från Stockholm Stad och Haninge kommun. 

Totalt har ca 40 hyresgäster intervjuats genom dörrknackning och semi-

strukturerade intervjuer. Byggherrarna och de andra aktörerna har intervjuats 

genom semi-strukturerade intervjuer via fysiska möten, telefon eller mailkontakt. 

Parterna har även bidragit med dokument så som hyreskontrakt och arrendeavtal.  
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3.1 Modulbostäder och tidsbegränsade bygglov 
I avsnittet förklaras innebörden av modulbostäder och tidsbegränsade bygglov, samt vilka regler som 

gäller för tillfälligt bostadsbyggande. 

Modulärt byggande är ett alternativ till traditionellt byggande som innebär att moduler av en 

huskonstruktion produceras i fabrik. En hel lägenhet kan då utgöra en hel modul. När modulen lämnar 

fabrik är i princip all fast inredning installerad, väggarna är målade och golvet är lagt. Modulernas storlek 

anpassas så att dem kan fraktas till tomten och lyftas på plats med kran. På plats sätts dem ihop med 

andra moduler och bildar en större huskropp. I Sverige har modulbostäder normalt byggts som 

temporära hyresrätter men det finns exempel när modulbostäder har sålts som bostadsrätter (Junior 

living, 2017). 

Modulärt byggande kan medföra fördelar både tidsmässigt och ekonomiskt. Då modulerna produceras 

i fabrik kan dem tillverkas på med i hög produktionstakt. Ytterligare kan mark, grundläggnings och 

stomarbete kan pågå parallellt med produktion av själva modulerna vilket möjliggör en kortare 

produktionstid som även innebär en ekonomisk vinning. Modulerna är av naturliga skäl 

storleksbegränsade till att kunna fraktas på lastbil och lyftas med kran.  

Vid mindre modulhus behövs ofta ingen bärande stomme, modulerna staplas rakt på varandra. Detta är 

i Sverige den kanske mest kända metoden av modulärt byggande och syns nästan på varje 

byggarbetsplats. För bostadsbyggande har denna byggmetod använts vid byggnation av bland annat 

temporära studentbostäder och flyktingbostäder. Ett bostadskoncept som på grund i av sin karaktär i 

vissa sammanhang har fått en negativ stämpel.  

En vidareutveckling av det traditionella modulkonceptet är modulärt byggande där större fokus sätts på 

arkitektur, kvalitet och hållbarhet. Man kombinerar då de tidsmässiga- och ekonomiska vinningarna med 

modulärt byggande, samtidigt som man bygger bostäder av hög standard. Det ska det inte märkas att 

husen är byggda med moduler. I de fall där modulbostäder har sålts som bostadsrätter har dem byggts 

på detta sätt. I Sverige är detta ett relativt obeprövat koncept men är betydligt mer utbrett på andra håll 

i världen. I exempelvis Japan byggde man byggde man likande bostäder redan på 1970-talet.  

Modulärt byggande öppnar för möjligheten att bygga bostäder på mark med tidsbegränsat bygglov. Det 

vill säga ett bygglov som får ges för högst sammanlagt 15 år och kan användas på mark som till exempel 

väntar på detaljplaneläggning eller av annan anledning inte kan bebyggas permanent. Dagens regelverk 

för tillfälliga bygglov innebär bland annat att åtgärden varför bygglov söks måste vara av tillfällig 

karaktär. Det innebär dels att åtgärden i sig ska vara tillfällig, och dels att åtgärden skall tillgodose ett 

tillfälligt behov. Tillfälligt bygglov kan beviljas både i områden som omfattas av detaljplan och där 

detaljplan saknas (Boverket, 2017).  

Enligt dagens regelverk måste följande förutsättningar uppfyllas för att ett tidsbegränsat bygglov ska 

kunna beviljas: 

 någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov i PBL ska vara uppfyllda 

 sökanden ska ha ansökt om ett tidsbegränsat bygglov,  

 åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, det vill säga åtgärden måste ha en tillfällig 

karaktär, och  

 vara till för ett behov som är tillfälligt 

(Boverket, 2017) 
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Med anledning av dagens bostadsbrist har regeringen föreslagit en förenkling i regelverket för tillfälliga 

bygglov för bostadshus. Det handlar om en tillfällig åtgärds som förväntas att träda i kraft den 1 juli 2017 

och upphöra att gälla den 1 juli 2023 (Näringsdepartementet, 2017).  

”Syftet med förslaget är att göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till 

permanent byggnation där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och 

byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bl.a. under 

pågående plan- och byggprocesser.” 

(Näringsdepartementet, 2017) 

Förenklingen innebär att kravet om att ”behovet av åtgärden är tillfällig” tas bort. Med andra ord görs 

endast en bedömning om byggnaden är flyttbar, inte om behovet är tillfälligt. Ytterligare föreslås att 

krav på att bland annat lämplighet, tillgänglighet och användbarhet inte behöver uppfyllas. 

3.2 Beskrivning av fallstudier 
I fallstudierna studeras två bostadsprojekt för unga vuxna genom intervjuer med byggherrarna, 

hyresgästerna och andra inblandade aktörer. Kontakt med kommunerna Stockholm Stad och Haninge 

kommun har också varit en del av datainsamlingen. Bostadsprojekten som har studerats är belägna i 

Haninge ca 20km söder om Stockholms innerstad och i Västberga som tillhör Stockholm stad men är 

beläget ca 5km utanför innerstaden.  

Projektet i Haninge går under namnet ”Unga bostäder” och har upprättats i ett samverkansprojekt 

mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Nordic Modular. Företagen agerar både byggherre och 

entreprenör och lägenheterna ägs gemensamt av företagen. 

Svenska Bostäder är byggherre för projektet Snabba hus i Västberga där Junior Living är entreprenör och 

firman Andreas Marin-Löf Arkitekter ansvarar för det interiöra och exteriöra arkitektarbetet. 

Initiativtagarna till konceptet Snabba hus är organisationen Jagvillhabostad.nu. En organisation som 

verkar för att förbättra ungas boendesituation. De har tillsammans med byggherren Svenska Bostäder 

arbetat för att konceptet skall bli till verklighet.  

Gemensamt för projekten är att de är byggda i modulform på tidsbegränsade bygglov. Byggloven är 

tidsbegränsade med anledning av att kommunen har andra ändamål för markanvändningen för 

framtiden. Bostäderna är små hyreslägenheter avsedda för unga vuxna med en bostadsarea mellan 25 

och 32 kvadratmeter. Uppförandetiden för projekten är runt ett år vilket är betydligt kortare än 

traditionellt byggande av flerbostadshus där en uppförandetid på 3 år inte är ovanligt. 

Den största skillnaden mellan projekten är att Unga bostäder i Haninge till skillnad från Snabba Hus i 

Västberga är byggt med traditionella standardiserade bostadsmoduler. Ett beprövat koncept som 

tidigare har använts vid byggnation av bland annat studentbostäder och flyktingbostäder.  

Projektet Snabba hus i Västberga är byggt med ett nytt koncept där känslan av temporärt byggande har 

arbetats bort med olika medel. Husen är till exempel arkitektritade, både exteriört och interiört. 

Visionen från initiativtagarna Jagvillhabostad.nu är bland annat att avkall på boendestandard inte skall 

göras. Arkitektens och konstruktörens roll har varit betydligt större i Snabba hus i Västberga jämfört med 

Unga bostäder i Haninge. 

För varje projekt har ett 20-tal hyresgäster intervjuats med fokus att utvärdera hyresgästernas åsikter 

om boendet. Frågor som har diskuterats är bland annat hur hyresgästerna trivs, åsikter om nuvarande 

boende, framtidsplaner för boende och deras syn på bostadsmarknaden.  
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Syftet med intervjuerna är att skildra hyresgästernas perspektiv över sin boendesituation samt att 

undersöka om de olika projekten skiljer sig åt i detta avseende. Intervjuerna genomfördes genom 

dörrknackning under vardagskvällar våren 2017. Samtliga intervjuer med hyresgästerna är semi-

strukturerade. Den frågemall som har använts som diskussionsunderlag vid hyresgästintervjuerna 

redovisas i Bilaga 9.  

Intervjuerna med byggherrarna har gjorts i syfte att hitta framgångs och problemfaktorer med faktorer 

med projekten samt att få svar på ett antal frågor gällande bland annat produktion, samarbete och 

ekonomi. Som ett komplement till intervjuerna har vissa fakta kompletterats via telefon- eller 

mailkontakt med tjänstemän på exploateringskontoren på Haninge kommun och Stockholm Stad.  

För projektet Snabba hus i Västberga har även inblandad arkitekt från firman Andreas Martin-Löf 

arkitekter intervjuats med anledning av projektets mer arkitektoniska karaktär. Organisationen 

Jagvillhabostad.nu bakom konceptet Snabbahus har intervjuats med fokus på initiativtagandet och 

bakgrund av konceptet Snabb Hus.  

3.3 Unga bostäder Haninge 
Kommun: 
Läge: 
Byggherre: 
Projektkostnad: 
Uppförandetid: 
Inflyttning 
Antal lägenheter: 
Lägenhetstyper: 
Månadshyra: 
Förmedling: 
Hyresgästskrav: 
 

Haninge kommun 
Centralt, ca 1 km från Haninge station. 
Byggnadsfirman Viktor Hanson & Nordic Modular 
Ca 46 Mkr (ca 10 000 kr/kvm BOA + LOA) 
Ca 8 månader 
År 2016 
180 st 
1 rok, 25 kvm 
Ca 4 700 kr/mån  
Bostadsförmedlingen i Stockholm 
Boendet är i första hand avsett för unga som är högst 26 år vid inflyttning och 
som redan är folkbokförda i Haninge kommun. Depositionsavgift motsvarande 
tre månadshyror gäller. Begränsat hyrestid till max 5 år. 

3.3.1 Projektbeskrivning 
Projektet är genomfört i ett samverkansprojekt mellan byggnadsfirman Viktor Hanson och Nordic 

Modular där lägenheterna ägs gemensamt mellan bolagen och marken arrenderas av Haninge kommun.  

Arrendeavtalet visar att arrendatorn äger rätt att uppföra upp till 180 bostäder form av lägenheter för 

unga vuxna upp till 26 år som är folkbokförda i Haninge kommun. Arrendetiden är 10 år och gäller från 

och med januari 2016. Arrendeavgiften för år 2016 är 200 000 kr och justeras enligt KPI. Avtalets 

ändamålsbeskrivning är enligt följande: 

”Arrendatorn får uppföra och bibehålla byggnader innehållande små bostadslägenheter för uthyrning i 

första hand ungdomar (folkbokförda i Haninge kommun och upp till 26 år vid tillträde). Inom 

arrendeområdet får även för verksamheten erforderliga komplementbyggnader uppföras samt 

parkeringsytor anordnas” 

Bostadsområdet är uppbyggt av traditionella bostadsmoduler som byggs på fabrik och fraktas med 

lastbil till uppställningsplatsen. Varje modul bildar en färdiginredd lägenhet som staplas ihop med andra 

moduler och bildar flera större huskroppar. Modulerna i projektet köptes in begagnade och har tidigare 

varit placerade på annan ort i Stockholm. Viss renovering av modulerna har genomförts innan dem 

placerades ut i Haninge.  
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Tidigare bestod tomten av ett skogsparti och efter projektets slutdatum planerar kommunen att 

bebygga markytan med permanenta bostäder. Bostadsområdet är centralt beläget i Haninge och ligger 

ca 1 km från Haninge station. Från Haninge station är restiden med pendeltåg till Stockholm 

centralstation ca 30 minuter. 

De 180 modulerna är staplade i 2 våningar i flera längor som totalt bildar 10 huskroppar. Husen saknar 

hiss. Lägenheterna är ettor på 25 kvadratmeter som rymmer ett allrum med kök och garderob samt ett 

badrum. I allrummet ryms exempelvis en säng, matbord, fåtölj eller mindre soffa. Köket är fullstort med 

kyl, frys och spis. Materialvalen är av enklare kvalitet med linoleummatta, vitmålade väggar och 

direktverkande elelement. Se Figur 22, Figur 24, Figur 25 för beskrivning av interiör och exteriör standard 

och Figur 23 för planlösning över en typlägenhet. I månadshyran på ca 4700 kr/mån ingår uppvärmning, 

förbruknings el, vatten och egen tvättmaskin.  

 
Figur 22: Exteriör Unga bostäder Haninge 
Foto: Robert Edman 2017-04-05 

 
Figur 23: Planlösning Unga bostäder Haninge 
Källa: ungabostäder.se 2017-04-30 
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Figur 24 Interiör Unga bostäder Haninge 
Källa: ungabostäder.se 2017-04-30 

 
Figur 25: Interiör Unga bostäder Haninge 
Källa: ungabostäder.se 2017-04-30 
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3.3.2 Intervju med Byggnadsfirman Viktor Hanson  
Byggnadsfirman Viktor Hanson är ett entreprenörsföretag med inriktning mot bland annat 

bostadsbyggande som genomför projekt både i egen regi och mot externa kunder. På referenslistan 

finns många flerbostadshusprojekt men modulbostäder är en ny marknad för företaget. Genomförandet 

av projektet Unga bostäder var inte givet och vissa tveksamheter fanns i början. 

Byggnadsfirman Viktor Hanson fick tillsammans med bolaget Nordic Modular möjlighet att köpa in  

180 st begagnade modullägenheter. Nordic Modular har en lång erfarenhet av modulbyggnader och 

deras affärsverksamhet bygger på att producera, sälja och hyra ut modulbyggnader.  

Samtidigt utredde Haninge kommun möjligheten att bebygga den aktuella tomten med 

ungdomsbostäder under en begränsad tid. Motivet till att bygglovet är tidsbegränsat är att kommunen 

har framtida planer för permanenta bostäder på tomten. 

Byggnadsfirman Viktor Hanson och Nordic Modular gick ihop i en samverkansentreprenad, en 

samarbetsform där flera bolag delar på riskerna genom ett gemensamt bolag. Med detta samarbete och 

möjlighet till inköp av begagnade moduler föll kommunens markanvisning på Byggnadsfirman Viktor 

Hanson och Nordic Modular. Ett tioårigt arrendeavtal av fastigheterna mellan kommunen och bolaget 

skrevs. I samarbetet mellan företagen har Byggnadsfirman Viktor Hanson ansvarat för produktionsdelen 

av projektet och Nordic Modular har haft hand de andra delarna, exempelvis uthyrningen. Den 

ekonomiska och tekniska förvaltningen för bostäderna är upphandlad externt. 

Modulerna är byggda år 2002 och har tidigare varit placerade på annan plats i Stockholm. När det 

tidigare arrendeavtalet gick ut hade ägarna ingen ny plats att placera dem på vilket ledde till försäljning. 

När Byggnadsfirman Viktor Hanson och Nordic Modular övertog de 180 modulerna fanns med avseende 

på åldern ett visst allmänt renoveringsbehov. Samtliga moduler sågs därför över och renoverades till 

gott skick. Utöver inköpskostnaderna av modulerna tillkom uppförandekostnader för markarbete och 

anslutningsavgifter. Något som både tillhör projektets framgångar och motgångar. 

Tomtens markförhållanden är mycket gynnsamma vilket har varit en förutsättning för att genomföra 

projektet. Det ligger i byggherrens intresse att sänka kostnaderna vilket har varit svårt i detta projekt då 

modulernas inköpskostnad inte har gått att påverka. Av denna anledning har företaget sett på andra 

möjligheter att minska kostnaderna där markarbetet är ett exempel.  

”Placerar du modulerna på ett område med grundläggningsproblem. Då skulle jag säga nej direkt” 

Anslutning av vatten och avlopp till fastigheten gjordes av kommunen och elanslutningen gjordes av 

Fortum som äger elnätet. Byggnadsfirman Viktor Hanson ser brister i Fortums arbete med 

elanslutningen då arbetet blev försenat. Elen hann precis kopplas in till inflyttning.  

Byggnadsfirman Viktor Hanson tycker att samarbetet med kommunen tillhörde en av projektets 

framgångsfaktorer. Dem ansvarade bland annat för en tillfartsväg och iordningställandet av 

anslutningspunkt för kommunalt vatten till fastigheten.  

”Vi är jättenöjda med kommunen. Snabb hantering av bygglov, smidigt hanterat och kunnigt folk. De 

fixade fram vägar och sånt, allting var på plats och rullade på.” 

Utöver samarbetet med kommunen och de gynnsamma markförhållandena är en framgångsfaktor att 

modulerna köptes in begagnade. Enligt Byggnadsfirman Viktor Hanson är det nästintill en förutsättning 

för att göra en kalkyl på 10 år lönsam. För bostadsprojekt likt detta är en kalkylperiod på 10 år kort. 
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En stor del av kostnaderna i projektet är fasta och finns endast möjlighet att slå ut dem på 10 år blir det 

svårt att få lönsamhet i projektet. Modulerna har direktverkande el som uppvärmningskälla vilket initialt 

har låga installations och inköpskostnader. Elförbrukningen är dock hög vilket sänker driftnettot och 

vinsten i projektet. 

Hyresgästen betalar tre månadshyror i depositionsavgift. En säkerhet som kan användas föra att täcka 

renoveringskostnader ifall lägenheten hanteras ovarsamt och förstörs. Det ledde till att några personer 

valde bort boendet. Hyresgästerna ska också vara folkbokförda i Haninge kommun vilket har varit ett 

krav från kommunens sida och står inskrivet i arrendeavtalet. 

Byggnadsfirman Viktor Hanson bedömer att projektet har en tillfredsställande avkastning. De har anlitat 

en oberoende värderingsfirma som visar att marknadsvärdet överstiger investeringskostnaden. 

Alternativa investeringar i den idag rådande högkonjunkturen bedöms dock kunna generera högre 

avkastning än detta projekt. 

Byggnadsfirman Viktor Hanson har inte räknat med att modulerna har något restvärde. De bedömer att 

arrendeavtalet inte kommer kunna förlängas med hänsyn taget till kommunens framtida avsikter för 

markanvändningen. Stockholms markytor är attraktiva och möjlighet att arrendera en ny tomt är liten. 

Att ta med detta scenario i kalkylen har bedömts vara för riskfyllt.  

3.3.3 Intervju med hyresgästerna 
Totalt har 19 stycken hyresgäster i projektet Unga Bostäder intervjuats genom semi-strukturerade 

intervjuer. Frågeformuläret i Bilaga 9 har använts utgångspunkt för intervjuerna där varje fråga har 

besvarats genom givna svarsalternativ för att sedan diskuterats i en mer öppen dialog. Hyresgästerna 

har haft möjlighet att fritt komplettera och ta upp relevanta frågar om sitt boende. Sammanställningen 

är uppdelad per fråga där diagrammen visar hyresgästens svar på den ställda frågan. Kommentarerna 

visar en sammanställning av dialogerna som har förts kring de olika frågorna. Undersökningen kvalitativ 

studie som skildrar de 19 intervjuade hyresgästernas bild av sitt boende i Unga bostäder. De intervjuade 

hyresgästernas ålder varierar från 19 år till 28 år och medelåldern är 23 år. 

Sammansättning av intervjuer 

  

  

 

45%

55%

Könsfördelning

Kvinnor

Män
75%

25%

Sysselsätning

Arbetar

Student

Arbetssökande

80%

20%

Boendetid i Unga bostäder

Sedan nytt

Kortare tid 70%

30%

Hushållssammansätnting

Ensamboende

Samboende



 

 

41 
 

 

 
 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att hyresgästen skall 
bedöma sin uppfattning av boendet med hänsyn 
tagna till samtliga faktorer kopplade till boendet. 
Det vill säga hyresgästens helhetsbild av hur det 
är att bo i bostaden.  
 
  

Kommentarer  

Sammanställningen av svaren visar att majoriteten av hyresgästerna i Unga bostäder bedömer 

helhetsbilden av sitt boende på en skala 3 av 6. Det vill säga strax under medel. En återkommande 

diskussionspunkt som drar ner betyget av helhetsbilden är att bostadsområdet emellanåt upplevs som 

stökigt. Hyresgästerna upplever också att bostäderna har lägre boendestandard jämfört med en ”vanlig 

bostad”. Generellt är hyresgästerna mycket nöjda över möjligheten att få flytta in i bostadsprojektet 

Unga bostäder. För de flesta av hyresgästerna är Unga bostäder det första egna boendet och 

alternativboendet är att bo i andra hand eller hos sina föräldrar. Den låga hyresnivån lyfts också fram 

som positivt av flera hyresgäster. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att hyresgästen ska 
bedöma sitt boende utifrån faktorer kopplade till 
boendestandarden. Exempel på faktorer kan vara 
materialval, utrymme, lyhördhet, kvalitetskänsla, 
vitvaror och skick på bostaden. 

Kommentarer  

Uppfattningen om boendestandarden är spridd. De vanligaste svaret är 3 av 6 och 4 av 6. Med andra 

ord ett medelgott betyg. Under intervjuerna nämns att boendets temporära karaktär bidrar till att till 

en sämre upplevelse av boendestandarden. Samtidigt understryker flera hyresgäster att även om 

materialvalen är enklare så är lägenheterna fräscha. Många hyresgäster nämner också att den egna 

tvättmaskinen i varje lägenhet och ett fullstort kök ger pluspoäng. Några hyresgäster anser att det är 

svårt att möblera lägenheten och att till exempel få plats med en soffa. Det är ett fåtal boende som har 

haft mindre problem med sina lägenheter, till exempel läckande handfat. Problemen har då åtgärdats 

av hyresvärden. 
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Förtydligande av frågeställningen 
Med ordningsproblem menas problem som är 
kopplade till människors handlingar. Exempel på 
ordningsproblem kan vara att grannar spelar hög 
musik, festar eller på annat sätt stör sitt 
grannskap eller uppför sig störande.  

Kommentarer  

75% av de intervjuade hyresgästerna har upplevt ordningsproblem i sitt bostadsområde. De främsta 

orsakerna till ordningsproblemen är allmänt dåligt beteende och högljudda fester. Exempelvis upplever 

flera hyresgäster att andra hyresgäster missköter sophanteringen vilket inte drabbar alla i området. 

Gällande högljudda fester upplever flera hyresgäster att det inte är ovanligt att det förekommer fester 

sent på nätterna, både på helger och vardagar. Spring mellan lägenheter är också ett förekommande 

problem som inte uppskattas av hyresgästerna. Problemet har dock förbättrats sedan hyresvärden 

införde störningsjour. Min uppfattning som intervjuare är att svarsgruppen kan delas in i två grupper. 

Grupp 1, som värderar jämnåriga grannar högt. De gillar att umgås hemma hos varandra och upplever 

inga större ordningsproblem i området. Grupp 2 värderar lugn och ordning högt och upplever i högre 

grad boendet som stökigt. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att skildra 
hyresgästernas åsikt av att endast bo i ett 
grannskap med jämnåriga (unga vuxna) som 
grannar. Med varierad åldersgrupp menas att 
man i sitt grannskap utöver ungdomar har 
exempelvis barnfamiljer, pensionärer och 
medelålders som grannar.  

Kommentarer 

55% av hyresgästerna upplever att de saknar en varierad åldersgrupp i sitt grannskap. Fler hyresgäster 

är dock kluvna i frågan då de tycker att det finns både fördelar och nackdelar med att bo tillsammans 

med endast unga vuxna. Som fördelar har nämnts att det är lättsam stämning i bostadsområdet och att 

det är ganska skönt att slippa äldre grannar. Vissa hyresgäster upplever sammanhållningen som mycket 

god, samtidigt som att andra upplever den som obefintlig. De negativa aspekterna som tas upp är det 

ofta är stökigt i området, vilket flertalet av hyresgästerna tror är kopplat till den låga medelåldern. ”Det 

känns lite som att bo på en ungdomsgård” säger en av de hyresgästerna. En annan berättar att 

”Stämningen och kompisarna i området är det bästa med att bo här”. 
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Förtydligande av frågeställningen 
Frågan ställs i kombination med följande frågor 
”Känner du oro över att ditt boende inte är 
långsiktigt” och ”Önskar du att bo kvar i din 
bostad längre än kontraktstiden tillåter”. Syftet är 
att klargöra om samtliga hyresgäster är medvetna 
om att bostadsområdet dem bor i är byggt 
temporärt och med största sannolikhet kommer 
att flyttas till annan plats i framtiden.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra om 
hyresgästerna känner oro över att dem i 
framtiden kommer att bli tvungna att flytta till 
annat boende följd av att deras nuvarande 
bostadsområde kommer att flyttas. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra om 
hyresgästerna känner oro över att dem i 
framtiden kommer att bli tvungna att flytta till 
annat boende följd av att deras nuvarande 
bostadsområde kommer att flyttas. 

Kommentarer 

Samtliga av hyresgästerna är medvetna om att bostadsprojektet Unga bostäder är byggt på 

tidsbegränsat bygglov och 45% känner oro över boendet inte är långsiktigt. De flesta personer som 

känner oro för framtiden har inte någon tydlig plan för sitt framtida boende. Att bli bostadslös eller att 

bli tvungen att flytta hem till sina föräldrar nämns som orosfaktorer. 75% av hyresgästerna önskar att 

de kan bo kvar i sin nuvarande bostad längre än vad kontraktet tillåter. Den resterande fjärdedelen har 

ofta en tydlig plan för sitt framtida boende och önskar flytta inom snar framtid. 

 

100%

0%

Är du medveten om att ditt boende 
är byggt på tidsbegränsat bygglov?

Ja

Nej

45%

55%

Känner du oro över att ditt boende 
inte är långsiktigt?

Ja

Nej

75%

25%

Önskar du att bo kvar i din bostad 
längde än kontraktstiden tillåter?

Ja

Nej



 

 

44 
 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågan är ställd med syfte att fastställa i vilken 
boendeform hyresgästerna planerar att bo i sitt 
nästkommande boende.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Att bospara menas i denna frågeställning att 
regelbundet spara kapital avsett för framtida 
boende.   

Kommentarer 

55% av hyresgästerna planerar att köpa en bostad i framtiden, 40% planerar att bosätta sig i hyresrätt 

och endast 5% planerar att hyra bostad i andra hand. Av dem som planerar ett bostadsköp anger de 

flesta att de bosparar för detta ändamål. Totalt sett bosparar 70% av hyresgästerna. Flera som bosparar 

bedömer trots allt att de inte kommer ha möjlighet att köpa en bostad direkt efter flytten från Unga 

bostäder trots att dem önskar det. I svarsgruppen är 30% studerande och deras låga inkomst ges som 

en förklaring till att de inte bosparar. Hyresgästerna anser att den låga hyran ökar möjligheten att spara 

kapital för framtida boende.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra hur 
hyresgästernas bild av framtida utveckling av 
bostadspriser ser ut. Med ihållande priser menas 
att priserna på bostäder förblir oförändrade eller 
stiger.  

Kommentarer 

60% av hyresgästerna tror att bostadspriserna kommer att stiga eller förbli oförändrade och 40% tror 

att bostadspriserna kommer att sjunka. Många är dock osäkra i frågan. En mindre grupp är säkra på att 

priserna kommer att försätta stiga så länge det finns en bostadsbrist samtidigt som att en annan grupp 

är säkra på att priserna kommer att sjunka inom ett par år.  
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3.4 Snabba Hus Västberga 
Kommun: 
Läge: 
Byggherre: 
Projektkostnad: 
Uppförandetid: 
Inflyttning 
Antal lägenheter: 
Lägenhetsarea: 
 
Månadshyra: 
 
Förmedling: 
Hyresgästskrav: 

Stockholm Stad 
Västberga, ca 1 km från Telefonplan tunnelbanestation. 
Svenska Bostäder 
Knappt 300 Miljoner (ca 30 000 kr/kvm BOA + LOA) 
Ca 14 månader 
År 2016 
280 lägenheter (278st 1rok, 2st 3rok)  
1 rok= 32 kvm 
3 rok= 78 kvm 
1 rok ca 5 000 kr/mån 
3 rok ca 8 700 kr/mån 
Bostadsförmedlingen i Stockholm 
Ålder mellan 18-30 år. Hyrestid max 4år. 

3.4.1 Projektbeskrivning 
Bostadsprojektet Snabba hus i Västberga har genomförts av Svenska Bostäder som är byggherre för 

projektet. Bakom konceptet Snabba hus står organisationen jagvillhabostad.nu står som är 

initiativtagare och utvecklare av konceptet. Dem har genomfört en förstudie med fokus på att bra 

boende för unga ska kunna tas fram snabbare och billigare som ligger till grund för konceptet Snabba 

hus. Tillsammans med Svenska Bostäder har parterna samarbetat för att göra konceptet till verklighet. 

Resultatet är projektet Snabba hus i Västberga som kan ses som ett pilotprojekt. Svenska Bostäder har 

idag planer på att genomföra liknande projekt i andra delar av Stockholm. 

Målet med projektet har varit att snabbt och kostnadseffektivt bygga bostäder för unga med hög 

standard och kvalitet. En förutsättning har varit att lägenheterna skall vara flyttbara och därmed kunna 

placeras på markytor med temporärt bygglov för att slutligen permanent kunna placeras på en tomt. 

Under de närmas åren är målet att 1000 likande mobila bostäder skall byggas även i andra kommuner. 

Bostadsområdet består av 280 lägenheter som är placerade i Västberga utanför Stockholm. Nästintill 

samtliga lägenheterna är 32 kvadratmeter stora. Husen är belägna i utkanten av Västberga 

industriområde och avgränsar även mot ett befintligt bostadsområde. Tidigare bestod markytan av park 

och skogsparti samt ett mindre antal temporära byggnader. Totalt bildas 8 huskroppar om maximal 8 

våningar.  

Modulerna är byggda på fabrik i Sverige och har fraktats till byggnadsplatsen med lastbil där dem har 

monteras ihop med andra moduler. Stommen utgörs av en prefabricerad betongkonstruktion som 

modulerna placeras i. Huskropparna bekläds sedan med en fasadskiva. 

Entreprenören för projektet är bolaget Junior livning som är ett relativt nytt byggbolag med fokus på 

modulbyggande. Dem har i andra projekt även har byggt flerbostadshus med samma typ av 

byggkonstruktion som har sålts som bostadsrätter. Arkitekten bakom Snabba hus i Västberga är 

företaget Andreas Martin-Löf Arkitekter som även har varit involverade i Junior livnings andra projekt.  

Lägenheterna är 32 kvadratmeter och utgörs av ett allrum med kök, sovalkov samt badrum samt en liten 

balkong. Lägenheterna är normal standard med trägolv och ljusa färger. I lägenheterna ryms exempelvis 

en säng, matbord, fåtölj eller mindre soffa. Köket är fullstort och rymmer kyl, frys och diskmaskin. Se 

Figur 26 för beskrivning av en typlägenhet i Snabba hus. Det finns även ett fåtal lägenheter som har 

större boarea. Lägenheterna har hiss och är tillgänglighetsanpassade enligt Boverkets krav för 

smålägenheter. 
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Figur 26: Innergård Snabba hus 
Foto: Robert Edman 2017-05-03 

 
Figur 27: Exteriör fasad Snabba hus 
Foto: Robert Edman 2017-05-03 

 



 

 

47 
 

 
Figur 28: Interiör illustration Snabba hus 
Källa: Snabbahus.nu 2017-04-30 

 
Figur 29: Interiör Snabba hus 
Källa: bostad.stockholm.se 2017-05-13 
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3.4.2 Intervju med organisationen Jagvillhabostad.nu 
Jagvillhabostad.nu är en politisk obunden organisation som verkar för att stärka boendesituationen för 

unga runtom i Sverige. Enligt dem söker idag 300 000 unga vuxna en egen bostad i Sverige och menar 

att bostadsbyggandet måste öka kraftigt. De vill bland annat satsa på att bygga fler billiga hyresrätter 

som unga har råd att bo i men inte gör avkall på boendestandarden. Organisationen grundar sig på tre 

ben. Opinionsbildning och påverkansarbete, driva projekt samt konsumentupplysning. Bland annat förs 

dialoger med politiker och byggbolag och Snabba hus är ett exempel där organisationen har drivit 

projekt. Gällande deras konsumentupplysning grundar den sig i att bostadsbristen hänvisar människor 

till andrahandsmarknaden som därför blir viktig att prata om. Organisationen tillhandahåller exempelvis 

information om människors rättigheter på andrahandsmarknaden. Intervjun med Jagvillhabostad.nu har 

främst gjorts med anledning av deras initiativtagande och arbete med konceptet Snabba.  

Organisationens Jagvillhabostad.nu har utvecklat konceptet Snabba hus som inte bara är ett bostadshus, 

det ligger många aspekter inbakat i konceptet. Det är handlar till exempel om att konceptet är framtaget 

tillsammans med målgruppen. I detta fall har organisationens medlemmar varit delaktiga. Frågor om 

design och utformning, hyresgäst- och köfrågor samt hur bostäderna förmedlas har också varit viktiga 

för organisationen.  

Konceptet började med en förstudie som arbetades fram av organisationen år 2009. Där konstaterades 

att det fanns ett stort behov av bostäder för unga och att behovet kommer öka i framtiden. Man tittade 

på olika möjligheter för hur bostäder för unga kan byggas billigare och sabbare. Organisationen har 

tillsammans med sina medlemmar, Svenska Bostäder och arkitekten Andreas Martin-Löf har drivit 

workshops som resultatet i konceptet Snabba hus. Genom ett samarbete med Svenska Bostäder som är 

byggherre i projektet Snabba hus i Västberga har konceptet också blivit till verklighet.  

Organisationen är emot att byggande av ungdomsbostäder och på temporärt bygglov ska handla om en 

sänkning av bostadsstandarden. Ett av grundkriterierna för temporärt bygglov är att dock att göra avsteg 

från byggnormer och en rädsla för att politikerna ska tycka att detta är lösningen på bostadsbristen för 

unga vuxna finns från organisationens sida. Därför har det varit viktigt att med projektet Snabba hus visa 

att det är möjlig att bygga små hyresrätter kostnadseffektivt, med låg hyra, hög standard och enligt 

gällande tillgänglighetskrav. Det enda som görs avsteg ifrån i projektet Snabba hus i Västberga är 

parkeringsnormen.  

Projektet Snabba hus i Västberga har resulterat i att ca 280 lägenheter för unga vuxna hyrs ut under 

4-års kontrakt. Hyresgästerna bibehåller och sparar nya ködagar i Stockholms bostadskö, samt ges 

möjlighet att spara kapital till att köpa en egen bostad i framtiden. Detta har varit ett viktigt kriterium 

från organisationens sida.  

Utifrån organisationens perspektiv medför byggandet på temporära bygglov att man kan planera 

byggandet av stora bostadsprojekt annorlunda. Hammarby sjöstad lyfts upp som ett exempel. Man 

började bygga Hammarby sjöstad på 90-talet och det är först nu, år 2017 som hela området kommer att 

vara fullständigt färdigbyggt. Det finns stor potential att i ett sådant projekt planera området med 

temporär bebyggelse. Idag finns det många markytor i kommuner runtom i Stockholm som skulle kunna 

nyttjas och en förhoppning är att sprida konceptet Snabba hus utanför Stockholm stad.  
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3.4.3 Intervju med firman Andreas Martin-Löf Arkitekter 
Andreas Martin-Löf Arkitekter är arkitektfirman bakom den exteriöra och interiöra arkitekturen i 

projektet Snabba hus i Västberga. Tillsammans med entreprenören Junior Living som är entreprenörer 

för Snabba hus i Västberga har dem även ritat andra modulbyggda hus som har sålts som bostadsrätter 

i Stockholm.  

För att lägenheterna skall kunna byggas modulärt finns givna förutsättningar för de yttre måtten som 

arkitekten måste förhålla sig till, där kan endast mindre justeringar göras. Att designa små och kompakta 

lägenheter blir därför en utmaning och under intervjun det märks det att arkitekten har arbetat i 

detaljnivå för att få till den optimala lösningen på en lägenhet. Ett fåtal större lägenheter har byggts i 

bottenplan där en modullösning inte varit möjlig. 

Snabba hus i Västberga är byggt som hyresrätter. Jämfört med liknande projekt som har sålts som 

bostadsrätter har beställaren ställt högre krav på att hålla nere kostnaderna. Arkitekten har därför 

behövt att anpassa vissa materialval för att matcha kostnadskraven.  

Snabba hus i Västberga är byggt som loftgångshus vilket ur en arkitektonisk synvinkel skapar vissa 

utmaningar. Ytterligare består projektet av många lägenheter på en liten markyta vilket lätt skapar en 

känsla av storskaligt bostadskomplex. Det är inte önskvärt och har varit en utmaning att arbeta bort i 

projektet. Man har valt att klä den yttre fasaden med en fasadskiva i aluminiumraster och polykarbonat 

och designen kan ses som utmanande. Ett medvetet val som har fått uppmärksamhet från visst håll. Mot 

gården utgörs fasaden av lägenheternas balkonger. 

Under intervjun påpekar arkitekten att konceptet modulbostäder är relativt nytt och småskaligt i 

Sverige. I andra länder som exempelvis Japan har man byggt modulbostäder med fokus på arkitektoniska 

lösningar redan på 70-talet. 

Att bygga modulärt bidrar till ett effektivt byggande, både kostnadsmässigt och tidsmässigt. Idag tittar 

arkitektfirman på lösningar hur man kan även kan bygga större bostäder i modulformat.  

 

 

Figur 30: Arkitektens idéskiss över modulkonstruktionen 
Källa: Tidskriften Arkitektur, Nr 7/2014 
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3.4.4 Intervju med Svenska Bostäder 
Svenska Bostäder är Stockholms stads kommunala bostadsbolag som äger och producerar 

hyreslägenheter och lokaler i Stockholm. Idag äger dem ca 26 000 lägenheter och har drygt 300 anställda 

vilket gör dem till ett av de större bostadsbolagen i Sverige. Bolaget bygger både vanliga hyresrätter, 

ungdomslägenheter och studentbostäder. Den externa förmedlingen av lägenheterna sköts av 

Bostadsförmedlingen i Stockholm.  

Hittills har Svenska Bostäder aldrig byggt något projekt som liknar Snabba hus, däremot har dem byggt 

andra typer av hus i form av studentbostäder på temporära bygglov. Svenska Bostäder ser projektet 

Snabba hus som ett hållbart komplement till den långsiktiga lösningen av bostadsbristen för unga. 

Projektet Snabba hus i Västberga började år 2012 med ett samarbete mellan Svenska Bostäder och 

organisationen Jagvillhabostad.nu där syftet var att utreda hur så kallade ”vilande tomter” kunde 

användas till bostadsändamål. Det vill säga tomter som väntar på detaljprojektering eller av annan 

anledningen inte används. Idag är Svenska Bostäder nöjda med projektet och planerar två nya projekt 

av samma koncept i Västerort i Stockholm. 

Då Svenska Bostäders uppdrag är att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm såg dem konceptet 

snabba hus som en möjlighet att möjlighet att bidra med nya bostäder i den bostadsbrist som finns för 

unga idag.  

Tillsammans med organisationen Jagvillhabostad.nu startades ett gemensamt projekt med mål att ta 

fram ett Snabba hus koncept, det vill säga flyttbara bostadshus byggda på temporära bygglov med 

möjlighet att nedmonteras och i framtiden flyttas till annan plats. Organisationen Jagvillhabostad.nu har 

bidragit med en stor insyn i unga vuxnas bostadssituation och hur dem vill bo. Något som har diskuterats 

i dialoger och workshops. 

”Jagvillhabostad.nu:s medlemmar har … bidragit med insyn i unga vuxnas bostadssituation och kunskap 

om hur de helst vill bo – allt från vilka utrymmen som ska prioriteras i bostaden till miljön runt omkring 

bostäderna.” 

Något som bland annat har framförts är att unga vuxna saknar egen bil. Därför är har bostadsområdets 

placering med hänsyn till närhet till kollektivtrafik och service varit viktig. Man har valt att frångå 

boverkets parkeringsnorm, och satsat på goda möjligheter till cykelparkering. Bortsett från detta är 

husen uppförda enligt gällande krav enligt Boverkets byggregler. 

Innan projektet uppfördes var platsen bebyggd med annan tillfällig bebyggelse som idag är riven. Med 

avseende på projektets placering anser Svenska Bostäder att uppförandeplatsen är idealisk. Husen är 

byggda på park- och industrimark i utkanten av Västberga industriområde. Störningarna för 

omgivningen har således varit minimala samtidigt som kommunikationen är god. 

”Området passar också väl in på det som unga värdesätter, så som närhet till kollektivtrafik, t-bana vid 

midsommarkransen eller Telefonplan samt buss vid anslutande vägar och service som finns i 

närområdet” 

En viktig fråga har också varit att hyresnivån ska vara på en så pass låg nivå så att man som hyresgäst 

klarar att betala hyran även med en låg eller begränsad inkomst. Något som är speciellt viktigt och 

underlättar för målgruppen unga vuxna som ofta har en lägre inkomst. 
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Projektkostnaden är ca 30 000 kr/kvm BOA + LOA. Det innebär en projektkostnad på närmare 300 

miljoner kronor. Kalkylperioden är 50 år och Svenska Bostäder räknar med att husen behöver flyttas 

minst en gång för att en ekonomisk lönsamhet skall uppnås. Därför har man kartlagt möjliga tomter att 

flytta husen till, ett arbete som fortfarande pågår. 

Från första spadtag till inflyttning tog projektet 14 månader att genomföra. Parallellt med produktion av 

grund och stomme på plats har produktionen av modulerna skett på fabrik. Man har då tillverkat 2 

moduler per dygn. Byggtiden på 14 månader för de 280 lägenheterna motsvarar ungefär hälften av vad 

som kan anses som normal byggtid. 

Byggprocessen för projektet ser Svenska Bostäder som lyckad och inga större problem har förekommit. 

Däremot har modulbyggande medfört en speciell arbetsgång vid kvalitetssäkringsprocessen där mycket 

kvalitetskontrollen har skett på fabrik istället byggarbetsplatsen. 

Efter uppförandet och inflyttning har projektet stötts med ett antal återkommande problem, så kallade 

garantifel. Något som Svenska Bostäder har åtgärdat och kontinuerligt arbetar med. För att utvärdera 

hyresgästernas åsikter om boendet har dem idag påbörjat arbetet med en kundundersökning. Den är 

ännu inte klar. 

3.4.5 Intervju med hyresgästerna 
Totalt har 23 stycken hyresgäster i projektet Snabba hus intervjuats genom semi-strukturerade 

intervjuer. Frågeformuläret i Bilaga 9 har använts utgångspunkt för intervjuerna där varje fråga har 

besvarats individuellt genom givna svarsalternativ för att sedan diskuterats en mer öppen dialog. 

Hyresgästerna har då haft möjlighet att komplettera svaren fritt och ta upp relevanta frågar om sitt 

boende. Sammanställningen är uppdelad per fråga där diagrammen visar hyresgästens svar på den 

ställda frågan och kommentarerna visar en sammanställning av dialogerna som har förts kring de olika 

frågorna. Sammanställningen av undersökningen skildrar svarsgruppens åsikter, det vill säga de 23 

intervjuade hyresgästerna som bor i projektet Snabba hus. De intervjuade hyresgästernas ålder varierar 

från 21 år till 32 år och medelåldern är 25 år. 

Sammansättning av intervjuer 
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Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att hyresgästen skall 
bedöma sin uppfattning av boendet med hänsyn 
tagna till samtliga faktorer kopplade till boendet. 
Det vill säga hyresgästens helhetsbild av hur det 
är att bo i bostaden.  
 
  

Kommentarer  

Sammanställningen av svarsresultatet visar att majoriteten av hyresgästerna har betygsatt helhetsbilden 

av sitt boende som (4 av 6). Det är tydligt att merparten av svaren ligger över medel och inga hyresgäster 

har gett helhetsbilden ett lägsta betyg. Något som lyfts fram under flertalet av intervjuerna och höjer 

helhetsbilden av projektet är att hyresgästerna uppskattar boendestandarden i lägenheterna som anses 

som hög. Återkommande faktorer som drar ner helhetsbetyget är att det sommartid har varit stökigt i 

bostadsområdet samt att det har förekommit mycket inbrott i de tillhörande förråden. Några 

hyresgäster lyfter fram synpunkter om att dem inte tror att husen kommer att kunna flyttas i framtiden, 

med hänvisning till projektets storlek. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att hyresgästen endast 
ska bedöma sitt boende utifrån faktorer kopplade 
till boendestandarden. Exempel på faktorer kan 
vara materialval, utrymme, lyhördhet, 
kvalitetskänsla, vitvaror och skick på bostaden. 

Kommentarer  

Den samlade bilden bland hyresgästerna är att boendestandarden i projektet Snabba Hus är hög eller 

mycket hög. Majoriteten av svaren ligger över skalans medelvärde. Ett fåtal synpunkter om kalla 

lägenheter finns liksom hög hyra, dessa synpunkter är inte i majoritet. Under intervjuerna framkommer 

att bostadshusen har haft problem i början projektet. Bland hyresgästerna som har bott i projektet 

sedan första inflyttning beskriver en majoritet att det har varit problem med till exempel trasiga hissar, 

fläktar, lösa lister, balkongdörrar som inte går att stänga samt andra mindre problem. Problemen har 

dock avhjälpts även om flera av hyresgäster berättar att det har tagit lång tid. I dagsläget är det ingen 

av de intervjuade hyresgästerna som har några större kvarstående problem. 
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Förtydligande av frågeställningen 
Med ordningsproblem menas problem som är 
kopplade till människors handlingar. Exempel på 
ordningsproblem kan vara att grannar spelar hög 
musik, festar eller på annat sätt stör sitt 
grannskap eller uppför sig störande. 

Kommentarer  

65% av hyresgästerna har upplevt ordningsproblem i bostadsområdet. Det vanligaste förekommande är 

problem med sophantering och störande grannar sommartid. En hyresgäst berättar att det finns en 

Facebookgrupp där många av hyresgästerna är medlemmar och ordningsproblem ibland diskuteras. 

”Jag är förvånad att det finns så många unga som är engagerade i att det ska vara ordning i de 

gemensamma utrymmena” berättar hon. Även andra hyresgäster påpekar att det finns ett engagemang 

i denna fråga bland hyresgästerna. Som intervjuare får jag uppfattningen om att det finns en mindre 

grupp hyresgäster som inte kan uppföra sig väl, vilket drabbar alla hyresgäster. Gällande störande 

grannar tycks problemet vara betydligt större på sommarhalvåret, då sena fester och hög musik 

förekommer såväl i lägenheter som på gården. Hyresgästerna anser att lägenheterna har en god 

ljudisoleringsförmåga och att störande ljud utifrån inte märks så tydligt om balkongdörren stängs.  Andra 

ordningsproblem har varit att grannar kör fort med bilar på gården samt att det har skett mycket inbrott 

i de tillhörande förrådsutrymmena.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Frågeställningen syftar till att skildra 
hyresgästernas åsikt av att endast bo i ett 
grannskap med jämnåriga (unga vuxna) som 
grannar. Med varierad åldersgrupp menas att 
man i sitt grannskap utöver ungdomar har 
exempelvis barnfamiljer, pensionärer och 
medelålders som grannar.  

Kommentarer 

39% av hyresgästerna saknar en varierad åldersgrupp i sitt grannskap. Bland dem finns det ingen tydlig 

gemensam förklaring till som förklarar detta. Det är dock tydligt att dessa hyresgäster oftast placerar sig 

i det övre åldersspannet för svarsgruppen. Min uppfattning som intervjuare är att det inte finns någon 

stark gemenskap i bostadsområdet. Trots detta berättar flertalet av hyresgästerna att stämningen i 

bostadsområdet ändå är god, vilket är en återkommande förklaring till att hyresgästerna uppskattar att 

bo tillsammans med andra ungdomar. Några hyresgäster är dock kluvna i frågan och tycker att det finns 

både bra och dåliga sidor med ett ungt grannskap. 
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Förtydligande av frågeställningen 
Frågan ställs i kombination med följande frågor 
”Känner du oro över att ditt boende inte är 
långsiktigt” och ”Önskar du att bo kvar i din 
bostad längre än kontraktstiden tillåter”. Syftet är 
att klargöra om samtliga hyresgäster är medvetna 
om att bostadsområdet dem bor i är byggt 
temporärt och med största sannolikhet kommer 
att flyttas till annan plats i framtiden.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra om 
hyresgästerna känner oro över att dem i 
framtiden kommer att bli tvungna att flytta till 
annat boende följd av att deras nuvarande 
bostadsområde kommer att flyttas. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra om 
hyresgästerna känner oro över att dem i 
framtiden kommer att bli tvungna att flytta till 
annat boende följd av att deras nuvarande 
bostadsområde kommer att flyttas. 

 

Kommentarer 

De flesta hyresgästerna (91%) är medvetna om att området är husen är byggda på temporärt bygglov. 

Samtliga hyresgäster är dock medvetna om att deras hyreskontrakt inte är permanenta. Ungefär hälften 

känner oro över sin framtida boendesituation, där förklaringen ligger i den osäkra framtiden efter 

kontraktstiden går ut. Hälften av hyresgästerna önskar att bo kvar längre än kontraktstiden låter. Några 

hyresgäster ifrågasätter hur husen ens är möjliga att flytta. 
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Förtydligande av frågeställningen 
Frågan är ställd med syfte att fastställa i vilken 
boendeform hyresgästerna planerar att bo i sitt 
nästkommande boende.  

 

Förtydligande av frågeställningen 
Att bospara menas i denna frågeställning att 
regelbundet spara kapital avsett för framtida 
boende.   

Kommentarer 

Det finns en tydlig majoritet att bostadsplanerna för framtiden är att köpa en bostadsrätt. De flesta 

(78%) bosparar för kommande boende. En generell åsikt är att man helst vill undvika andrahandboende 

med anledning av de höga andrahandspriserna i Stockholm, samt att det inte känns tryggt och långvarigt. 

Det är tydligt att hyresgästerna tycker att det är bra att det ges möjlighet att bibehålla och fortsätta att 

spara ködagar i bostadskön samtidigt som man bor i Snabba hus. 

 

Förtydligande av frågeställningen 
Syftet med frågan är att klargöra hur 
hyresgästernas bild av framtida utveckling av 
bostadspriser ser ut. Med ihållande priser menas 
att priserna på bostäder förblir oförändrade eller 
stiger.  

Kommentarer 

Angående ihållande bostadspriser tror ca hälften (52%) på oförändrade eller stigande bostadspriser. 

Många berättar dock att dem anser att utvecklingen av bostadsmarknaden känns osäker. Från både ja- 

och nejsidan finns dock individer som är väldigt säkra på sin ställning i frågan. 
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3.5 Sammanfattning – Fallstudier 
Unga bostäder i Haninge och Snabba hus i Västberga är två bostadsprojekt byggda med syfte att skapa 

bostäder för unga vuxna i den rådande bostadsbristen. I grunden är likheten mellan projekten stor.  

Utgångspunkten har varit att utnyttja så kallade vilande tomter för bostadsbyggande riktat mot gruppen 

unga vuxna. Genom att bygga modulbostäder har flexibiliteten och flyttbarheten ökat vilket har 

möjliggjort bostadsbyggande på temporära bygglov. Projekten har byggts på rekordtid jämfört med 

traditionellt byggande av flerbostadshus. Bostäderna är hyresrätter som hyrs ut under tidsperioder om 

maximal 4-5 år. Jämfört med Stockholms hyresmarknad i helhet är kötiderna i för att tilldelas en lägenhet 

i projekten kort och hyrorna är låga liksom hyreskraven. Även hyresnivåerna är lägre. 

Tabell 12: Månadsavgift Snabba hus och Unga bostäder 

Bostadsprojekt Månadsavgift 1 rok 

Unga bostäder Haninge 4 700 

Snabba hus Västberga 5 000 

Även om grunden är densamma för båda projekten skiljer de sig åt både i karaktär, ekonomiskt och 

konstruktionsmässigt. Gällande ekonomin är projektinvesteringen och kalkylperioden väsentligt högre 

för projektet Snabba hus i Västberga.  

Projektet Unga bostäder i Haninge är med avseende på boendestandard och arkitektoniska kvalitéer 

enkelt utformat, något som syns i intervjuerna med hyresgästerna. Lägenheterna upplevs som fräscha 

men med lägre boendestandard än en vanlig bostad. Hyresgästerna har en medelgod helhetsbild av 

boendet. Boendestandarden anses också vara medelgod men uppfattningen är spridd åt båda håll.  

Ett mål i projektet Snabba hus i Västberga har varit att avsteg i boendestandard inte ska göras. Trots att 

projektet är av temporär karaktär ska husen byggas hållbart med hög kvalitet. Målet har visat sig vara 

lyckat och hyresgästerna har en god helhetsbild av boendet och anser boendestandarden är god. 

I båda projekten uppskattar hyresgästerna att de fått en ungdomslägenhet och för de flesta 

hyresgästerna är bostaden den första egna lägenheten. Flera hyresgäster uppger att de inte skulle ha 

haft möjlighet till egen bostad om de inte fått ett hyreskontrakt i Unga bostäder eller Snabba hus. 

Intervjuerna visar att majoriteten av hyresgästerna i båda projekten har upplevt ordningsproblem i sitt 

bostadsområde. Störst är ordningsproblemen på sommaren då antalet fester ökar. I Unga bostäder i 

Haninge är ordningsproblemen i större grad kopplade till störande fester som förekommer både på 

vardagar och helger. Införandet av störningsjour har förbättrat situationen. Störande fester förekommer 

även i Snabba hus i Västberga men i mindre utsträckning. Vissa generella problem med allmänt dåligt 

uppförande hos grannar förekommer i båda projekten. 

Totalt sett saknar ungefär hälften av hyresgästerna en mer varierad åldersgrupp i sitt grannskap. Runt 

hälften känner även en oro över att boendet inte är långsiktigt. Det går inte att se någon tydlig skillnad 

mellan projekten i dessa frågor. Hälften av hyresgästerna i Snabba hus önskar att bo kvar längre än 

hyreskontrakten tillåter. I Unga bostäder är motsvarande andel tre fjärdedelar. 

Majoriteten av hyresgästerna i båda projekten uppger att de bosparar för framtida boende. Totalt sett 

planerar två tredjedelar av hyresgästerna att köpa en bostad i framtiden. Cirka en tredjedel planerar att 

fortsätta bo kvar i hyresrätt. Ytterst få vill bo i andrahand. Uppfattningen av framtida priser på 

bostadsmarknaden är spridd. Fler tror dock att priserna kommer att stiga eller vara oförändrade, jämfört 

med att priserna kommer falla. 
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Byggherre för Unga bostäder i Haninge entreprenörsfirman Byggnadsfirman Viktor Hanson. Bostäderna 

är begagnade bostadsmoduler och kalkylperioden för investeringen är 10 år. Den totala 

projektkostnaden för Unga bostäder i Haninge är ca 46 miljoner vilket innebär en kostnad på ca 10 000 

kr/kvm per BOA+LOA. 

Byggherre för Snabba hus i Västberga är det kommunalt ägda Svenska Bostäder som är ett av Sveriges 

största bostadsbolag. Kalkylperioden 50 år och Svenska Bostäder räknar med att modulbostäderna 

behöver flyttas minst en gång för att ekonomisk lönsamhet ska uppnås. Den totala projektkostnaden är 

närmare 300 miljoner vilket innebär en kostnad på ca 30 000 kr/kvm BOA+LOA. Det är väsentligt högre 

jämfört med Unga bostäder i Haninge. Samtidigt har en högre hyresgästnöjdhet uppnåtts i projektet 

Snabba hus i Västberga. 

Från byggherrarnas perspektiv är båda projekten lyckade projekt. Vissa problem har förekommit men 

över lag har både produktion och samarbete med andra aktörer fungerat bra. Framförallt har 

produktionstiden varit ovanligt kort, vilket ses som en stor framgångsfaktor. Den snabba 

produktionstiden har möjliggjorts av modulärt byggande där produktionen blir lik en löpande band 

process. Bostadsbyggande på tillfälliga bygglov aldrig varit möjligt utan modulärt byggande.  

Gällande Unga bostäder i Haninge har de begagnade modulerna varit en förutsättning för att projektet 

har kunnat genomföras. Utan begagnade moduler hade ekonomisk lönsamhet på en 10-års period inte 

varit möjlig. Ytterligare faktorer som har bidragit till ett lyckat projekt är tomtens goda 

markförutsättningar och ett gott samarbetet med kommunen.  

Vissa återkommande garantiproblem har förekommit i projektet Snabba hus i Västberga vilket har 

påverkat hyresgästerna. Något som man har åtgärdat och kontinuerligt arbetar med. Projektet Snabba 

hus i Västberga har totalt sett varit ett större projekt än Unga bostäder i Haninge och fler aktörer har 

varit inblandade. Samarbetet med organisationen Jagvillhabostad.nu har medfört en bättre insyn i unga 

vuxnas boendesituation. Genom workshops med organisationens medlemmar och arkitekten har 

byggherren lyckats att fånga upp åsikter från målgruppen unga vuxna. 

Sammanfattningsvis bidrar projekten tillsammans med 460 ungdomslägenheter tillgängliga under minst 

en 10-årsperiod. Kommunerna har i båda fallen andra framtida planer för markområdena. Utan 

projekten Unga bostäder och Snabba hus skulle markområdena troligtvis vara outnyttjade tills dess att 

marken bebyggs permanent. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

4.1 Diskussion 
Stockholms bostadsmarknad befinner sig i en kraftig obalans och behovet av nya bostäder är stort. 

Gruppen unga vuxna drabbas hårt av bostadsbristen. Fallstudierna visar att modulärt byggande i 

kombination med tidsbegränsade bygglov möjliggör rekordsnabbt uppförande av ungdomsbostäder.  

Med ovan nämnt tycks unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden snabbt kunna stärkas genom 

byggnation av modulbostäder på tidsbegränsade bygglov. Studien visar dock att det råder flera problem 

med temporärt bostadsbyggande som bör lyftas fram.  

För det första råder det en stor osäkerhet i investeringen av temporära bostäder. När byggloven upphör 

måste husen måste rivas, avyttras eller flyttas vilket medför en stor osäkerhetsfaktor i husens restvärde. 

Kan husen inte flyttas eller avyttras är restvärdet noll. För en framtida flytt eller avyttring krävs en ny 

tomt och bygglov eller köpare av husen. I fallstudierna har problemet angripits på olika sätt, men inget 

alternativ är självklart.  

Alternativ 1 innebär man inte räknar med något restvärde. Hela projektinvesteringen måste således 

räkas hem under bygglovets tidsbegränsning på max 15 år. Det är en kort period i sammanhanget vilket 

medför att det är svårt att uppnå lönsamhet i projektet. Kostnaderna måste därför hållas låga vilket i 

slutändan påverkar hyresgästerna genom lägre boendestandard. Fallstudierna visar att 

hyresgästnöjdhetenen är lägre med detta alternativ.  

Alternativ 2 innebär att man räknar med att huset går att flytta eller avyttra. Projektinvesteringen kan 

således fördelas på en längre kalkylperiod. Flyttas husen till en permanent uppställningsplats kan huset 

till och med ses som vilken annan hyresfastighet som helst och därmed kan driftnettot 

evighetskapitaliseras. Oavsett om husen avyttras eller säljs medför alternativ 2 en högre budget jämfört 

med alternativ 1. Fallstudierna visar att detta alternativ möjliggör bostadsbyggande av högre kvalitet, 

boendestandard och hyresgästnöjdhet.  

Alternativ 2 innebär dock en osäkerhet i ny tomt och bygglov eller köpare av husen. När 

investeringsbeslut tas är detta avgörande faktorer vilket kan tänkas avskräcka potentiella investerare. 

Om husen inte kan flyttas enligt alternativ 2 blir projektet en förlustaffär.  

Utöver osäkerheten i investeringen visar fallstudierna att det finns en viss problematik kopplad till 

bostadsområdena som sänker hyresgästernas bedömning och nöjdhet av boendet. En tredjedel av 

hyresgästerna känner oro att bostäderna är temporära. 

Majoriteten av hyresgästerna uppger att dem har upplevt ordningsproblem i sitt bostadsområde. Det 

vanligaste hyresgästerna stör sig på är högljudda fester. Flera hyresgäster uppgav att dem tror att den 

låga medelåldern i bostadsområdena bidrar ordningsproblemen. I min mening faller det sig naturligt att 

koncentration av en grupp ungdomar ökar risken för ordningsproblem. Därför bör frågan lyftas fram och 

potentiella förebyggande åtgärder utöver en störningsjour bör utvärderas.  

Hyresgästerna generella nöjdhet var högre i projektet Snabba hus i Västberga jämfört med Unga 

bostäder i Haninge. Resultatet är logiskt då den relativa projektbudgeten var ca 3 gånger högre i 

projektet Snabba hus. Enligt min bedömning är den ekonomiska risken avsevärt högre projektet Snabba 

hus. Det återstår att se om hur framgångsrik flytten blir och om projektet blir ekonomiskt lönsamt. Enligt 

min mening går det därför inte fastställa några slutsatser om projektets slutliga ekonomiska framgång 

innan flytten är genomförd.  
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En potentiell lösning till problematiken att bygga med ”låg boendestandad & låg ekonomisk risk” eller 

”hög boendestandard & hög ekonomisk risk” kan vara att bygga mikroprojekt. Med andra ord småskaliga 

temporära ungdomsbostäder. Denna lösning kan medföra följande: 

 Högre flexibilitet: Antalet potentiella tomter som kan bebyggas med temporära bostäder skulle 

öka till följd av att mindre tomter kan utnyttjas. Således minskar osäkerhetsrisken i ny tomt vid 

bygglovets slut. 

 Högre boendestandard: Den lägre risken tillåter en högre projektbudget. Bostäderna kan därför 

byggas med högre boendestandard. 

 Mindre ordningsproblem: Koncentrationen av unga hushåll på liten markyta skulle minska. 

Ordningsproblem kan därför väntas minska. 

För att koppla till den teoretiska grunden finns endast två möjliga lösningar på bostadsbristen. Utbudet 

måste öka eller så måste efterfrågan minska. Enligt prognoser väntas efterfrågan på bostäder inte att 

minska. Därmed återstår bara alternativet att öka utbudet, med andra ord att bygga fler bostäder.  

4.2 Slutsats 
I Stockholm har nyproduktionen av bostäder varit avsevärt lägre än befolkningstillväxten under flera 

decennier vilket är grunden till dagens omfattande bostadsbrist. Ytterligare har en rad andra faktorer 

såsom utförsäljning av allmännyttan, låga räntenivåer och hushållens möjlighet till hög skuldsättning 

bidragit till att förvärra obalansen på bostadsmarknaden. Kartläggningen visar att trots dagens höga 

byggtakt kommer det att dröja många år innan utbudet kan möta efterfrågan. En väl fungerande 

bostadsmarknad ligger med andra ord långt fram i tiden.  

Unga personer har generellt en låg inkomst och kort kötid i bostadsköerna. I länet utgör unga vuxna 

mellan 18-30 åldersgruppen med lägst genomsnittlig inkomst. En förklaring till varför skuldsättningen är 

högst bland yngre hushåll. Dessa fakta är förklaringen till varför unga vuxna som grupp har en svag 

ställning på bostadsmarknaden. Analyser visar att den svenska bostadsmarknaden kan befinna sig i 

riskzonen för ett prisfall. Något som skulle drabba unga belånade hushåll särskilt hårt med anledning av 

att gruppen generellt har en hög skuldsättning, både med avseende på skuldkvot och belåningsgrad. 

Min bedömning är att temporära ungdomsbostäder är ett gott komplement till nyproduktion av 

permanenta bostäder men inte bör ses som en långsiktigt hållbar lösning på bostadsproblematiken. Det 

skapar bostäder för unga vuxna som annars inte hade haft möjlighet att etablera sig på 

bostadsmarknaden men viss problematik är kopplad till konceptet som i slutändan påverkar 

hyresgästerna.   

Temporära bostäder kan byggas med ”låg boendestandad & låg ekonomisk risk” eller ”hög 

boendestandard & hög ekonomisk risk”. En potentiell lösning på problemet kan vara att bygga 

mikroprojekt. Med andra ord småskaliga temporära ungdomsbostäder som kan bidra till mindre risk, 

högre flexibilitet i markanvändningen, högre boendestandard och mindre ordningsproblem. 

En naturlig problematik med temporärt byggande grundar sig osäkerheten av husens restvärde när 

byggloven upphör. Med avseende på detta bedömer jag att det finns en risk att privata byggherrar väljer 

att avstå från att investera i temporärt bostadsbyggande. 

Sammanfattningsvis har de studerade projekten tillsammans bidragit till att förbättra 

boendesituationen för närmare 500 unga vuxna. För att stärka unga vuxnas ställning som grupp behövs 

däremot mer omfattande bostadssatsningar riktade mot gruppen. 
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5.4 Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställning och jämförelse av upplåtelseformer 
Bostadsrätter 

Tillgänglighet Risk Boendeutgift 

Utbudet på bostadsrätter är 
lågt i förhållande till 
efterfrågan. 
 
Möjlighet att köpa en 
bostadsrätt är låg för hushåll 
med låg inkomst utan eget 
kapital. Målgruppen unga 
vuxna hör ofta till denna 
kategori. 
 
Möjlighet att köpa en 
bostadsrätt är god för hushåll 
med hög inkomst och eget 
kapital. 
 
 

Den ekonomiska risken är hög 
relativt att hyra en bostad.  
 
Ett stort kapital är bundet i 
bostaden vilket medför risker. 
Ett bostadsköp kan därför ses 
som en investering med 
möjlighet till både vinst och 
förlust. 
 
Riskerna är kopplade till flera 
faktorer som t.ex. ränteläge, 
ekonomisk konjunktur, 
skattesubventioner, utbud och 
efterfrågan. 
 
Konsekvenser av ändrade 
faktorer som t.ex. höjd ränta, 
fallande bostadspriser eller 
minskat ränteavdrag är stora.  
 
Belånade hushåll kan drabbas 
av väsentligt högre 
boendeutgifter. 
 
Samtliga hushåll kan drabbas av 
direkt förlust vid fallande 
marknadsvärde på bostäder. 
 
Det finns en oenighet angående 
den framtida utvecklingen av 
bostadsrättspriser. 
 
Tryggheten är hög så länge 
bostadsägaren och föreningen 
har möjlighet att betala sina 
omkostnader för boendet.  

Medel 
 
Kvm pris Stockholm Stad: 
74 500 kr/kvm 
 
Kvm pris Stockholm län: 
60 000 kr/kvm 
 
Boendeutgift hushåll 1: 
8 600 kr/mån 
 
Boendeutgift hushåll 1: 
6 300 kr/mån 
 
Boendeutgift hushåll 1: 
10 300 kr/mån 
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Hyresrätter 

Tillgänglighet Risk Boendeutgift 

Utbudet på hyresrätter är 
mycket lågt.  
 
I genomsnitt krävs en kötid på 
ca 9år för att få ett 
hyresrättskontrakt via 
bostadsförmedlingen i 
Stockholm.  
 
Den genomsnittliga kötiden är 
som lägst 5 till 6 år i vissa 
förortskommuner och maximalt 
18 år i Stockholms populäraste 
innerstadsområden.  
 
Utöver kötid ställer 
fastighetsägare ofta 
inkomstkrav på hyresgästen.  
 
För privata fastighetsägare 
gäller ofta ett inkomstkrav på 
minst 3 gånger årsinkomsten 
hushållet 

Den ekonomiska risken är låg.  
 
Hyresavgifterna är stabila och 
inget kapital behöver bindas i 
bostaden. Depositionsavgift 
kan förekomma. 
 
Tryggheten är hög. Normalt 
skrivs hyreskontrakt på 
obegränsad tid och hyresgästen 
omfattas av besittningsskydd. 
 

Låg 
 
Hyra medel 1 rok: 
5 500 kr/mån 
 
Hyra medel 2 rok: 
7 700 kr/mån 
 
Hyra medel 3 rok: 
9 900 kr/mån 
 

 

Fallstudier 

Tillgänglighet Risk Boendeutgift 

Antalet bostäder är 
begränsade. Total finns 180 
respektive 280 lägenheter i 
fallstudierna.   
 
Hyresgästskraven är låga 
bortsett från ålderskrav samt 
folkbokförningskrav. 
Inkomstkrav förekommer ej. 

Den ekonomiska risken är låg.  
 
Under kontraktstiden är 
tryggheten hög. Den samlade 
bedömningen av tryggheten är 
medelhög då hyreskontrakten 
är tidsbegränsade och 
hyresgästen inte omfattas av 
besittningsskydd.  

Låg 
 
Hyra Unga bostäder:  
4 700 kr/mån 
 
Hyra medel Snabba hus: 
 5 000 kr/mån 
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Andrahandskontrakt 

Tillgänglighet Risk Boendeutgift 

Utbudet på 
andrahandskontrakt är lågt. 
 
Inga generella hyresgästskrav 
finns. 
 

Den ekonomiska risken är låg.  
 
Depositionsavgift och 
förskottsbetalning kan 
förekomma. Det förekommer 
fall där hyresgäster har blivit 
lurade i samband med 
förskottsbetalning. 
 
Tryggheten är låg. 
Andrahandskontrakt är ofta 
tidsbegränsade. 

Hög 
 
Hyra medel 1 rok: 
6 300 kr/mån 
 
Hyra medel 2 rok: 
10 100 kr/mån 
 
Hyra medel 3 rok: 
11 700 kr/mån 
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Bilaga 2. Kvadratmeterpriser bostadsrätter 
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Bilaga 3. Begärda hyror andrahandskontrakt 1 rok 
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Bilaga 4. Begärda hyror andrahandskontrakt 2 rok 
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Bilaga 5. Begärda hyror andrahandskontrakt 3 rok 
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Bilaga 6. Känslighetsanalys hushåll 1 
Räntekänslighet och effekter av minskat ränteavdrag: hushåll 1 

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 30%, >100tkr: 21% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,64% 2,64% 3,64% 4,64% 

Räntekostnad 3 217 kr 5 227 kr 7 207 kr 9 187 kr 

Ränteavdrag (30%) -965 kr -1 568 kr -2 162 kr -2 679 kr 

Amortering 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 

Bostadsrättsavgift 1 600 kr 1 682 kr 1 763 kr 1 845 kr 

Driftkostnad 750 kr 750 kr 750 kr 750 kr 

Total boendeutgift/mån 8 562 kr 10 051 kr 11 518 kr 13 063 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 34% 40% 46% 52% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 20%, >100tkr: 11% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,64% 2,64% 3,64% 4,64% 

Räntekostnad 3 217 kr 5 227 kr 7 207 kr 9 187 kr 

Ränteavdrag (20%) -643  kr -1 045  kr -1 441  kr -1 761  kr 

Amortering 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 

Avgift bostadsrättsförening 1 600 kr 1 682 kr 1 763 kr 1 845 kr 

Driftkostnad      750 kr        750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 8 884 kr 10 573 kr 12 239 kr 13 981 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 35% 42% 49% 55% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 10%, >100tkr: 0% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,64% 2,64% 3,64% 4,64% 

Räntekostnad 3 217 kr 5 227 kr 7 207 kr 9 187 kr 

Ränteavdrag (10%) -322  kr -523  kr -721  kr -833  kr 

Amortering 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 3 960 kr 

Avgift bostadsrättsförening 1 600 kr 1 682 kr 1 763 kr 1 845 kr 

Driftkostnad      750 kr         750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 9 205 kr 11 096 kr 12 960 kr 14 909 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 36% 44% 51% 59% 
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Bilaga 7. Känslighetsanalys hushåll 2 
Räntekänslighet och effekter av minskat ränteavdrag: hushåll 2 

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 30%, >100tkr: 21% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,63% 2,63% 3,63% 4,63% 

Räntekostnad 1 927 kr 3 139 kr 4 332 kr 5 525 kr 

Ränteavdrag (30%) -578  kr -942  kr -1 300  kr -1 658  kr 

Amortering 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 

Bostadsrättsavgift 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 

Driftkostnad 750 kr 750 kr 750 kr 750 kr 

Total boendeutgift/mån 6 286 kr 7 134 kr 7 969 kr 8 805 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 33% 37% 42% 46% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 20%, >100tkr: 11% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,63% 2,63% 3,63% 4,63% 

Räntekostnad 1 927 kr 3 139 kr 4 332 kr 5 525 kr 

Ränteavdrag (20%) -385  kr -628  kr -866  kr -1 105  kr 

Amortering 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 

Avgift bostadsrättsförening 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 

Driftkostnad        750 kr         750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 6 479 kr 7 448 kr 8 403 kr 9 357 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 34% 39% 44% 49% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 10%, >100tkr: 0% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,63% 2,63% 3,63% 4,63% 

Räntekostnad 1 927 kr 3 139 kr 4 332 kr 5 525 kr 

Ränteavdrag (10%) -193  kr -314  kr -433  kr -553  kr 

Amortering 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 2 387 kr 

Avgift bostadsrättsförening 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 

Driftkostnad        750 kr         750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 6 671 kr 7 762 kr 8 836 kr 9 910 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 35% 41% 46% 52% 
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Bilaga 8. Känslighetsanalys hushåll 3 
Räntekänslighet och effekter av minskat ränteavdrag: hushåll 3 

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 30%, >100tkr: 21% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,69% 2,69% 3,69% 4,69% 

Räntekostnad 3 399 kr 5 460 kr 7 490 kr 9 520 kr 

Ränteavdrag (30%) -1 020 kr -1 638  kr -2 247  kr -2 749  kr 

Amortering 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 

Bostadsrättsavgift 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 

Driftkostnad      750 kr         750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 
10 334 

kr 
11 777 kr 13 198 kr 14 726 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 31% 35% 40% 44% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 20%, >100tkr: 11% 

Ränteläge Idag 1% ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,69% 2,69% 3,69% 4,69% 

Räntekostnad 3 399 kr 5 460 kr 7 490 kr 9 520 kr 

Ränteavdrag (20%) -680  kr -1 092  kr -1 498  kr -1 797  kr 

Amortering 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 

Avgift bostadsrättsförening 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 

Driftkostnad      750 kr         750 kr         750 kr         750 kr  

Total boendeutgift/mån 10 674kr 12 323 kr 13 947 kr 15 678 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 32% 37% 42% 47% 

     

Boendeutgift ränteavdrag 0-100tkr: 10%, >100tkr: 0% 

Ränteläge Idag 1%ökning 2% ökning 3% ökning 

Räntesats 1,69% 2,69% 3,69% 4,69% 

Räntekostnad 3 399 kr 5 460 kr 7 490 kr 9 520 kr 

Ränteavdrag (10%) -340  kr -546  kr -749  kr -833  kr 

Amortering 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 4 060 kr 

Avgift bostadsrättsförening 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 3 145 kr 

Driftkostnad        750 kr       750 kr       750 kr       750 kr  

Total boendeutgift/mån 11 014 kr 12 869 kr 14 696 kr 16 642 kr 

Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst 33% 39% 44% 50% 
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Bilaga 9. Frågeunderlag hyresgästintervjuer 

1: Vilket år är du född? 

År:  1    9   __  __    

2: Är du man eller kvinna? 

 Man   Kvinna 

3: Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

 Arbetar  Arbetssökande     Student     Annat alternativ:____________ 

4: Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? 

_____   månader 

5: Hur många personer bor din nuvarande bostad? 

_____   personer 

6: Hur trivs du i med ditt boende i allmänhet? 

1 2 3 4 5 6 
Dåligt     Bra 

7: Hur upplever du boendestandarden i ditt boende? 

1 2 3 4 5 6 
Dålig     Bra 

8: Har du upplevt ordningsproblem i ditt bostadsområde 

  Ja   Nej 

9: Saknar du en varierad åldersgrupp i ditt grannskap? 

  Ja   Nej 

10: Är du medveten om att området där du bor är byggt på tidsbegränsat bygglov? 

  Ja   Nej 

11: Känner du oro över att ditt boende inte är långsiktigt? 

  Ja   Nej 

12: Önskar du att bo kvar i din bostad längre än kontraktstiden tillåter? 

  Ja   Nej 

13: Hur planerar du att bo i ditt nästkommande boende? 

 Bostadsrätt  Hyresrätt     I andra hand      Annat alternativ: ____________ 

14: Bosparar du? 

  ja   Nej 

15: Tror du på ihållande bostadspriser? 

  ja   Nej 
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