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Abstract 
 
A housing shortage is an occurring fact on today's housing market in Stockholm. A common 
apprehension is that it is close to impossible to obtain a first-hand contract on today’s market, which leads 
to an increased second hand market and an expansion of the black market. Meanwhile there is an ongoing 
debate on how renting an apartment is equivalent to throwing money down the drain and that consumers 
should invest in a co-operative apartment instead. Condominiums are rarely referred to as an alternative 
and consumers are even warned about high prices in some articles. There is a lack of research when it 
comes comparing the profitability between forms of tenure, which is what this essay aims to supply.  
 
The aim for this project is to study which form of tenure is the most profitable to live in for a consumer, 
from an economic point of view. A study of literature was completed to present all relevant and current 
information within the subject. Previous studies that relate to the subject was evaluated and presented. A 
cost estimate was performed on the apartments (provided by the constructor JM) within the area of 
Dalénum at Lidingö. A survey was completed to understand what knowledge consumers have within the 
subject of tenures and which form of tenure they believe is the most profitable financially. 
 
The results show that condominiums are the most beneficial alternative economically. Although 
condominiums involve a bigger responsibility as the consumer owns the apartment, they also provide a 
larger operating freedom. The survey shows that the respondents believe that co-operative apartments are 
the most beneficial tenure economically. Some of the respondents that were interested in consuming a co-
operative apartment also believed that a housing bubble is occurring on today’s market and that it is likely 
to burst. The conclusion in this essay is foremost that even if condominiums are the most beneficial form 
of tenure economically among apartments, the present supply is not enough. At the same time the survey 
shows there the respondents lack knowledge about the different tenures. 
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Sammanfattning 
 
Idag råder en bostadsbrist på Stockholms bostadsmarknad som det inte finns en snabb hållbar lösning på. 
Ofta talas det om att det är omöjligt att erhålla ett förstahandskontrakt till en hyreslägenhet, vilket leder 
till att andrahandsmarknaden och den svarta marknaden växer. Samtidigt råder debatt kring att hyresrätter 
är att kasta pengar i sjön och att det är bostadsrätter konsumenten ska investera i. Ägarlägenheter nämns 
sällan som ett alternativ och i vissa artiklar har konsumenter även varnats för att köpa ägarlägenheter då 
de anses vara för dyra. Det saknas idag konkreta exempel på kalkyler för vad som faktiskt är mest 
ekonomiskt fördelaktigt, vilket denna uppsats syftar till att redogöra för. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken av upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och 
ägarlägenhet som är mest ekonomiskt gynnsam att bo i från ett konsumentperspektiv. En litteraturstudie 
genomfördes med syfte att sammanställa relevant och aktuell information och liknande arbeten 
studerades. Därutöver genomfördes en kostnadskalkyl för lägenheter, tillhandahållna av byggherren JM, i 
området Dalénum på Lidingö. Sist genomfördes en enkätundersökning med syfte att redogöra vilken 
uppfattning som råder hos konsumenter kring vilken upplåtelseform som mest ekonomiskt gynnsam. 
 
Resultaten visar att ägarlägenheter är det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet bland berörda 
upplåtelseformer. Ägarlägenheter medför dock större ansvar eftersom konsumenten äger hela lägenheten, 
vilket också innebär störst frihet. Enkätundersökningen visar att respondenterna har uppfattningen om att 
bostadsrätter är den mest ekonomiskt gynnsamma ägandeformen. En del av respondenterna som var mest 
intresserade av bostadsrätter trodde samtidigt att det råder en bostadsbubbla som är på väg att spricka. 
Slutsatsen som dras i arbetet är framförallt att även om ägarlägenheter är den mest ekonomiska 
gynnsamma boendeformen för nybyggda flerbostadshus, finns det inte ett tillräckligt utbud på marknaden. 
Samtidigt visar enkätundersökningen att det råder stor okunskap kring upplåtelseformerna. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idag finns det inte tillräckligt med bostäder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov på 

Stockholms bostadsmarknad. Långa köer och höga krav på hyresgäster samt stora kapitalinsatser 

för bostadsrätter begränsar den vardagliga konsumentens boendealternativ 

(Bostadsförmedlingen, 2017a). Många vänder sig därför till andra alternativ såsom 

andrahandskontrakt, korttidsboenden och olaga köp av förstahandskontrakt (Boupplysningen, 

2012). Därutöver råder debatten om att köp av bostadsrätt är mer lönsamt och fördelaktigt än att 

hyra en hyresrätt (Bolmeson, 2014). Tanken är att köparen ska få tillbaka pengarna efter 

försäljning och gå med vinst samtidigt som ett hyreskontrakt korrelerar med förlust. Utöver dessa 

nämns sällan ägandeformen ägarlägenhet, vilket motsvarar köp av fast egendom i ett 

flerbostadshus, som också är ett boendealternativ (Lantmäteriet, 2017). I och med 

bostadssituationen skapas intresset för att jämföra upplåtelseformerna ur olika perspektiv.  

1.2  Syfte och frågeställning 

Rapportens frågeställning är att undersöka vilken upplåtelseform som är mest ekonomiskt 

gynnsam att bo i ur ett konsumentperspektiv på Lidingö. Syftet är att besvara denna 

frågeställning samt uppfylla kursens mål om att författarna bland annat ska erhålla träning i att 

forska.  

1.3  Metod 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen ska relevant teori sammanställas i ämnet. 

Även likartad litteratur som relaterar till ämnet kommer att studeras för att redogöra för redan 

sammanställd information i ämnet. Därefter ska en kvantitativ analysmetod genomföras i form 

av en kostnadskalkyl med nuvärdesberäkning med verkliga siffor tillhandahållna från 

projektledare på JM. En datainsamlingsmetod i form av en enkätundersökning kommer även att 

genomföras för att sammanställa respondenternas uppfattning om vilken upplåtelseform som är 

mest ekonomiskt gynnsam samt deras insikt i ämnet.  
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet genomförs på grundnivå och motsvarar 15 högskolepoäng. Kostnadskalkylen 

kommer att begränsas till att omfatta endast Dalénum på Lidingö. En känslighetsanalys kommer 

att genomföras genom att olika möjliga försäljningspriser tillförs i slutet av kalkylperioden. 

Urvalet av bostäder består av lägenheter med storlekarna ett rum och kök till tre rum och kök. 

Kalkylen kommer att begränsas till att omfatta en femårsperiod.  

 

Projektet omfattar endast området Dalénum på Lidingö som JM projekterat, upphandlad och 

byggt. Projektet omfattar endast ett byggföretag, vilket betyder att priser och standard kan 

variera konkurrenter emellan. Framförallt är det viktigt att notera att projektet endast omfattar 

nybyggen, vilket inte är representativt för det befintliga beståndet på bostadsmarknaden. Dock 

innebär dessa begränsningar att kvalitetsskillnader försvinner. 

1.5  Målgrupp 

Arbetet riktar sig främst till studenter, bostadssökande och individer verksamma inom 

fastighetsekonomi. Förhoppningen är att alla bostadssökande ska kunna läsa och förstå uppsatsen 

samt kunna använda informationen vid en eventuell beslutsprocess av upplåtelseform rörande 

nybyggda bostäder.  

1.6  Disposition 

Huvudtexten inleds med kapitel 2 som handlar om teori kring bostadsmarknaden följt av 

bostadsbrist och prisutveckling av bostäder på Lidingö. Kapitel 3 förklarar hur köpare kan 

finansiera sina köp och vilka krav banker ställer på konsumenten. Kapitel 4 reglerar lagrummen 

kring respektive upplåtelseform samt en komparation mellan dem. Kapitel 5 förklarar 

genomförandet av en kassaflödeskalkyl och en känslighetsanalys samt viktiga inparametrar för 

kalkylerna. Enkätundersökningen redogörs för i kapitel 6. Resultaten för kalkylen och enkäten 

redovisas i kapitel 7 följt av en diskussion kring resultaten i kapitel 8. Slutsatsen presenteras i det 

nionde och sista kapitlet i huvudtexten. Referenser och bilagor återfinns i kapitel 10 respektive 

11. 
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2 Teori  

Kapitlet syftar till att redogöra teorin kring hur bostadsmarknaden fungerar och styrs. Även 

utbudet av bostäder och fördelningen av upplåtelseformer presenteras tillsammans med en 

bakgrund kring den rådande bostadsbristen. Avsnitten avrundas med information om 

prisutvecklingen i Stockholm samt hur attraktivitet skiljer mellan olika områden. 

2.1 Bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden grundar sig på utbud och efterfråga. Efterfrågan på en bostad baseras på hur 

villig en individ är att köpa en bostad utifrån dess prisnivå. Vid lägre prisnivåer kommer 

efterfrågan att och vid högre prisnivåer kommer efterfrågan att minska. Det kommer dock alltid 

att finnas någon individ som är villig att betala överpris för bostäder och marknaden kommer av 

den orsaken att upprätthålla höga priser. Efterfrågan på bostäder kan förändras om 

bakomliggande faktorer som påverkar den förändras. Exempel på bakomliggande faktorer 

inkluderar ökade disponibla inkomster och ändrade priser på alternativa bostäder. (Lind, 2015)  

 

Utbudet på bostadsmarknaden i Stockholm är idag låg i relation till det växande antalet invånare. 

Vad som påverkar byggföretagens byggtakt är framförallt kostnaden att bygga i relation till 

avkastning på den slutgiltiga produkten. Detta betyder att det framtida förväntade priset måste 

överstiga den förväntade kostnaden vid nyproduktion av bostäder. Prisjämnvikt nås när 

efterfrågan på en bostad möter utbudet på en marknad (se figur 1) och betyder att produktionen 

möter den efterfrågade mängden bostäder. I praktiken är utbudet på bostäder näst intill konstant 

eftersom det tar tid att bygga (se figur 2). Över ett längre tidsperspektiv kan dock en lutning på 

utbudskurvan observeras, vilket innebär att utbudet förändras över tid (se figur 1). (Lind, 2015) 

 
Figur 1: Jämnviktsrelation mellan utbud och  Figur 2: Utbud och efterfrågan på en marknad  

efterfrågan på en normal marknad.   med konstant utbud. 
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Stockholms bostadsmarknad för flerbostadshus består av flera upplåtelseformer, bland annat 

hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet. I Sverige förekommer det framförallt hyresrätter och 

bostadsrätter, men i resten av världen är ägarlägenhet en mycket vanlig upplåtelseform (Om 

boende, 2016). Valet av upplåtelseform påverkas av konsumentens ekonomiska förutsättningar, 

efterfrågan på viss upplåtelseform, var konsumenten vill bo samt annat. Fastighetsmarknaden är 

säregen på det sättet att bostadsbeståndet till största delen består av en andrahandsmarknad. Detta 

betyder att beståndet främst utgörs av bostäder som inte är nybyggda och beror på att byggnader 

har en lång livstid samt att det tar tid att bygga nytt. Tillskottet av nya fastigheter uppgår endast 

till någon procent av beståndet per år (Lind, 2015). 

 

Vid pågående nybyggnation byggs framförallt bostadsrätter och hyresrätter och vad det finns 

mest av varierar mellan orterna i landet. Anledningen till varför det byggs så få ägarlägenheter är 

svår att säkerställa men en spekulation är att det finns en kunskapsbrist (Stockholms 

byggmästareförening, 2014). I uppsatsen “Ägarlägenheter: En studie av tre delmarknader i viss 

jämförelse med bostadsrätt” (2010) skriver Söderström och Thaqi om marknadssituationen för 

ägarlägenheter i Stockholm, Karlstad och Öckerö. Bland annat redogör de för bankernas 

uppfattning kring ägarlägenheter och vad som skiljer dem åt från bostadsrätter ekonomiskt. 

Skribenterna kommer fram till att de faktorer som påverkar den bristande efterfrågan på 

ägarlägenheter bland annat beror på okunskap från köparnas sida och dålig marknadsföring i 

övrigt. Samtidigt drar författarna slutsatsen att den mest ekonomiskt fördelaktiga 

upplåtelseformen är ägarlägenhet.  

2.2  Bostadsbristen 

Idag talas det mycket om den rådande bostadsbristen på Stockholms bostadsmarknad. Bland 

annat grundar sig bristen i att efterfrågan är markant högre än utbudet på bostäder. Stockholms 

befolkning ökar i en takt som inte möts av bostadsbyggandet och leder till en stor konkurrens på 

marknaden. Dessutom är bostadsköerna till hyresrätter långa och hyresvärdar ställer höga krav 

på sina hyresgäster, vilket gör att alla inte har möjligheten att bo i en hyresrätt. Samtidigt har inte 

alla medborgare möjligheten att köpa en bostadsrätt eller ägarlägenhet, då vissa saknar 

kapitalinsatser (Statistiska centralbyrån, 2015).  
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Stockholm har idag över 900 000 invånare och invånarantalet fortsätter att öka i en relativt 

konstant takt. År 2011 låg bostadsbristen på nästan 39 000 bostäder och befolkningstätheten låg 

på 1,64 invånare per bostad vid mätning av invånare över 19 år. Det finns även statistik för alla 

invånare från och med födseln, vilket gör siffrorna något missvisande eftersom det ökar 

boendetätheten till 2,16 invånare per bostad men endast bostadsbristen till ungefär 41 000 

bostäder (Boverket, 2012).  

 

I Stockholm bor 90 procent av invånarna i en lägenhet varav 45 procent bor i hyresrätter, 55 

procent i bostadsrätter och mindre än 1 procent i ägarlägenheter. Av dem som bor i lägenheter, 

bor 27 procent med tre rum och kök, 33 procent med två rum och kök, 15 procent med ett rum 

och kök och resterande bor i lägenheter med fler rum eller utan kök (Stockholms stad, 2017).  

 

Idag står 555 925 personer i Stockholms bostadskö. För att ge ett perspektiv på detta förmedlades 

det 6 864 bostäder i Stockholm med fullständiga hyreskontrakt år 2016 (Bostadsförmedlingen, 

2017a). Antalet bostadssökande har bidragit till att bostadsköerna är längre än de någonsin varit 

historiskt sett. För att erhålla en hyresrätt i Stockholms innerstad måste en bostadssökande stått i 

bostadskö under ett genomsnitt på 14 år. Vad det gäller bostäder i Storstockholm, exempelvis 

Lidingö, krävs en genomsnittlig kötid på 9 år. Nyproducerade bostäder kan däremot ha en 

kortare kötid, speciellt om de inte befinner sig i centrala Stockholm (Bostadsförmedlingen, 

2017b).  

 

Bostadsbyggandet har ökat under senare år, framförallt byggandet av flerbostadshus. Prognosen 

indikerar att 67 000 bostäder kommer att byggas i hela Sverige under 2017, främst i 

Stockholmsområdet (Boverket, 2016). Framförallt kommer bostadsrätter och hyresrätter att 

byggas, men även en liten mängd ägarlägenheter. I störst utsträckning byggs det i Sundbyberg, 

följt av Järfälla samt en mindre andel på Lidingö enligt statistik från 2016 (Fastighetsvärlden, 

2016).  
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2.2.1 Prisutveckling och attraktivitet i områden 

Den vanliga medborgaren vill bo i Stockholms innerstad och det påverkar i sin tur 

bostadspriserna enligt SBAB. De mest attraktiva områdena i Stockholms län är Södermalm på 

första plats följt av Vasastan, Kungsholmen och Östermalm. Viktigt att notera är att attraktivitet 

korrelerar med trender, men att Stockholms innerstad förblir attraktivt (SBAB, 2015).  

 

De senare åren har priserna ökat mest i områdena Alvik och Kungsholmen med en procentuell 

ökning på 60 procent mellan 2013 och 2015. Priset har dock stigit som mest i kronor i centrala 

innerstaden, där exempelvis Östermalms bostäder har ökat med över 2 miljoner kronor de 

senaste åren (Dagens industri, 2016). Prisökning för bostadsrätter och villor dokumenteras bland 

annat av svensk mäklarstatistik. Statistik för ägarlägenheter saknas, vilket medfört att statistiken 

för villor får ersätta den saknade informationen för ägarlägenheter.  

 

Utanför Stockholms innerstad finns mindre attraktiva områden som på grund av social orolighet 

och kriminalitet avskräcker bostadssökande. Polisen har sammanställt vilka områden som är 

farligast att bo på i Stockholm och de som toppar listan är Rinkeby och Tensta, Husby, 

Hallunda/Norsborg samt Ronna/Geneta/Lina i Södertälje (Polisen, 2016). Trots att dessa 

områden inte anses attraktiva förkortas inte bostadsköns längd i områdena, med undantag för 

Södertälje som ligger mindre centralt i Stockholm (Bostadsförmedlingen, 2017c).  
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3 Finansiering 

Kapitlet syftar till att förklara vad ett bolån är, varför en bostadsköpare kan behöva ta ett lån och 

vilka förutsättningar som krävs för att banken ska bevilja en bolånesökande ett lån. Därutöver 

förklaras amorteringskrav, inflation, räntor, ränteavdrag och konjunktursvängningar som alla 

påverkar bankens bedömning. Avslutningsvis diskuteras hushållens betalningsförmåga och 

anledningen till varför en konsuments risktagande bör tas i beaktan. 

3.1 Bolån 

Ett bolån är ett lån som medges av en bank med syfte att finansiera ett boende. Normalt utgör 

bostaden en säkerhet för lånet och kallas då för bottenlån. Eventuellt lån utöver bottenlånet kallas 

för topplån och har normalt en högre ränta än bottenlånet eftersom det saknas säkerhet för lånet. 

Hur stor del av bostadens finansiering som får utgöras av bottenlån varierar mellan banker. 

Erbjuder inte banken topp- respektive bottenlån är den maximala belåningsgraden för boende 85 

procent (Konsumenternas, 2017a). De större bankerna såsom Nordea, Swedbank och SEB 

tillämpar bottenlån upp till 75 procent av bostadens värde och resterande lån upp till 85 procent 

utgörs av topplån.  

 

Att ställa sin bostad till säkerhet för ett lån kallas pantsättning och regleras i ett flertal lagar. 

Pantsättning av bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen (1991:614) och pantsättning av 

ägarlägenheter regleras i jordabalken (1970:994). Vid långivning tillämpas 

konsumentkreditlagen (2010:1846) som bland annat behandlar lagarna kring en banks utlåning 

av pengar till en konsument vid finansiering av exempelvis boende. 

 

För att bli beviljad lån vid köp av bostad, ska köparen erlägga 15 procent av bostadens värde. 

Detta betyder att den maximala belåningsgraden för en fastighet är 85 procent av 

marknadsvärdet för nya lån beviljade efter 1 oktober 2010. Det är denna lånebegränsning som 

kallas för bolånetak (Konsumenternas, 2017a). Anledningen till att bolånetaket infördes var för 

att minska konsumenternas risktagande ur ett samhällsperspektiv. Att äga sin bostad innebär en 

risk för hushållets förmögenhet eftersom bostadspriser kan falla och medför därför risken att 

hushållet sätts i en situation med större skulder än tillgångar. Om hushållens betalningsförmåga 
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försämras kan det innebära en risk för långivaren som inte får tillbaka pengarna som lånats ut 

och låntagaren kan i värsta fall hamna i personlig konkurs.  

 

Att kreditmarknaden fungerar väl är en förutsättning för att hushåll med begränsad förmögenhet 

ska få en möjlighet att finansiera ett boende. Bolånen har ökat i snabb takt sedan 2000-talet och 

hushållens skulder har i förhållande till inkomsterna ökat. Hela samhällsekonomin påverkas av 

hushållens skulder eftersom ökade lån riskerar minskad konsumtion i övriga områden, vilket kan 

förvärra en lågkonjunktur. Ungefär 80 procent av hushållens skulder består av bolån vilket har 

skapat incitamentet för långivaren att kräva att låntagarna minskar sina skulder i form av nya 

amorteringskrav (Finansinspektionen Dnr 16-3183, 2016). 

 

I “Bolånetakets initiala och långsiktiga effekter” (Remes och Grenås, 2011) studeras hur bolån 

påverkar de inblandade individerna. I uppsatsen kommer författarna fram till att låntagaren 

påverkas mest av skulderna och är därmed mer utsatt än långivaren i bolånesammanhang. 

3.2 Amorteringskrav 

Amorteringskravet infördes 2016 och innebär att skulden ska betalas av med en viss procent 

varje år. Innan amorteringskravet infördes belånade många svenskar sina boenden med hjälp av 

amorteringsfria lån, även kallade stående lån (Finansinspektionen, 2016). Amorteringskravet 

innebär att banker som beviljar lån för enskilda personer ska tillämpa sunda amorteringskrav 

som motverkar en för hög skuldsättning hos hushållen (Prop. 2015/16:89). Syftet med 

amorteringskravet är att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker som beror 

på att hushållen är alltför skuldsatta.   

 

Amorteringskravet innebär att lån med belåningsgrad över 70 procent ska amorteras ned till 70 

procent med 2 procent per år på det ursprungliga lånebeloppet. Bolån med belåningsgrad under 

70 procent ska amorteras med 1 procent per år av det ursprungliga lånebeloppet tills att 

belåningsgraden når 50 procent. Undantag från amorteringskravet får medges av banker vid 

särskilda skäl, exempelvis dödsfall, sjukdom och arbetslöshet, men också för nyproducerade 

bostäder under de första 5 åren för förstahandsköpare (Finansinspektionen, 2016). 
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Hur mycket konsumenten amorterar beror på vilken typ av återbetalning konsumenten valt samt 

vad som framgår av avtalet mellan banken och konsumenten. Normalt talas det om rak 

amortering och annuitetslån. Vid rak amortering (se figur 3) betalar konsumenten samma summa 

amortering varje månad samt ett tillägg för räntan. Detta betyder att räntebeloppet kommer att 

minska efter varje betalning. Annuitetslån (se figur 4) innebär att konsumenten betalar en fast 

månadsavgift som består av amortering och ränta. Detta betyder att månadsbeloppet består av 

större del ränta i början av perioden än vid slutet av perioden och för amorteringen gäller det 

motsatta. Stående lån innebär att lånebeloppet inte förändras under perioden, utan konsumenten 

betalar en konstant summa ränta varje månad (Konsumenternas, 2017b). 

 

          
Figur 3: Rak amortering: amorteringsbeloppet  Figur 4: Annuitetslån: amorteringsbeloppet och  

är konstant över tid och räntan förändras.    Räntan varierar över tid inbakat i en fast  

Månadskostnaden blir således mindre för    månadskostnad. 

varje månad som förflyter. 

 

Observera att amorteringskravet infördes efter kalkylperiodens start, vilket betyder att det inte 

var lagstiftat när köparna konsumerade bostadsrätterna och ägarlägenheterna i kalkylen. För att 

göra kalkylerna så aktuella som möjligt har dock amorteringskravet tillämpats då det utgör en bra 

vägledning. Vid beräkning av annuitet användes formel 1 nedan. I Excel kan verktyget 

“betalning” användas för att beräkna annuiteten. Notera att topplåneräntan användes vid 

beräkning av annuiteten, vilket innebär att en något högre amortering genomförs under 

kalkylperioden än vad som krävs. 

 

Formel 1: 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐿)×
+ ,-. /

,-+ /0,
, L0 = lånebeloppet, r = räntan, n = periodantalet 

(Berk och DeMarzo, 2014). 
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3.3 Inflation 

Inflation innebär att den allmänna prisnivån i ett samhälle stiger. Detta betyder inte att inflation 

uppstår så fort priset på en enskild vara stiger, utan alla varor måste sammantaget genomgå en 

prisökning i ett samhälle. Normalt uppstår inflation när en centralbank tillhandahåller för stora 

mängder pengar, vilket leder till att priserna ökar och pengars värde försvagas. Inflation kan 

också uppstå när konsumenterna efterfrågar fler varor och tjänster än vad ett företag kan 

producera samt när kostnaden för att producera varor och tjänster stiger. Detta kan korrelera med 

att lönerna höjs, vilket i sin tur kräver höjning på försäljningspris av varor och tjänster 

(Riksbanken, 2017a). 

 

Förändringen i konsumentprisindex (KPI) är det mest kända måttet på inflation som beräknas 

och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI beskrivs ofta som en 

avbildning av det genomsnittliga hushållens konsumtion. Konsumtionen kan beskrivas som en 

korg med varor och tjänster som konsumeras varje månad. Kostnaden för korgen kommer att 

variera över tiden precis som dess kvalitet. SCB mäter prisutvecklingen, korrigerar för 

kvalitetsförändring och slutvärdet benämns KPI (Riksbanken, 2017b). 

 

Riksbanken har fastställt ett inflationsmål som innebär att KPI ska öka med två procentenheter 

varje år, då det anses förenligt med en gynnsam ekonomisk utveckling. En för låg inflation ökar 

risken för deflation (fallande prisnivå), vilket historiskt sett har skapat problem. Vid deflation 

inväntar normalt konsumenterna lägre priser och företagen genomför färre investeringar, vilket 

leder till en ostimulerad ekonomi. En för hög inflation kan också vara skadlig för ekonomin 

eftersom det skapar osäkerhet i pris-, produktions- och inkomstutveckling samt försvårar 

resursanvändningen och långsiktig planering av den ekonomiska utvecklingen. Anledningen till 

att inflationsmålet är satt till 2 procent beror på att inflationen låg på den nivån när målet 

introducerades och var i linje med andra industriländers inflationsmål (Riksbanken, 2017c). 

Utvecklingen av KPI under de senaste åren samt den framtida prognosen tillsammans med ett 

osäkerhetsintervall presenteras i figur 3. 
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Figur 5: Årlig procentuell förändring av KPI med osäkerhetsintervall (Riksbanken, 2017). 

3.4 Räntor 

När banken lånar ut pengar till en konsument avtalar parterna om en ränta. Denna ränta benämns 

ofta internt som kalkylränta och motsvarar avkastningen banken vill erhålla i gengäld för de 

lånar ut pengar till konsumenten (SOU 2015:48). Kalkylräntan motsvarar i det normala fallet en 

säker realränta, ofta benämnd reporäntan, inflation samt ett risktillägg (Lind, 2014). Det är 

bankens uppgift att se till att pengarna de lånar ut ger en säker avkastning till ett rimligt pris. 

Samtidigt ligger det i konsumentens intresse att erhålla en så låg ränta som möjligt för att 

minimera kostnaderna.  

 

Det är vanligt förekommande att konsumenter väljer rörliga lån där räntan förändras över tid, 

eller fast ränta som förblir konstant under låneperioden. Banker avtalar som längst om en fast 

ränta på 10 år eftersom risken banken tar ökar med avtalets längd. Räntan blir därmed högre 

desto längre bindningstid som avtalas, eftersom banken måste kompensera för risken.  

 

Det är viktigt att skilja på årsränta och effektiv ränta. Årsräntan är ofta räntan banker 

marknadsför i samband med lån, men eftersom konsumenten betalar ränta på lånet månadsvis 
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utgår ränta på ränta. Ränta på ränta kallas för effektiv ränta (EAR) och blir något högre än 

årsräntan (SOU 2015:48), se formel 2 följt av ett räkneexempel. 

 

Formel 2: EAR= +
1
+ 1

1
− 1 

 

Exempel: Årsräntan (r) är 5 % och betalning görs månadsvis. Vad är den effektiva räntan? 

Månadsvis betalning innebär att n = 12. EAR är då ),)6
,7

+ 1
,7
− 1 ≈ 5.12	% 

3.5 Ränteavdrag 

Ränteavdraget innebär att den som betalar ränta på sitt bolån får reducera räntebeloppet, inom 

givna gränser, med maximalt 30 procent. Med ränteavdraget sänks lånekostnaderna och därmed 

även hushållets utgifter. Ränteavdraget är uppbyggt så att all ränta upp till 100 000 kr reduceras 

med 30 procent. Om ränteutgifterna överstiger 100 000 kr utgår en reduktion på 21 procent på 

det överskjutande beloppet. Exempelvis, om en person betalat 60 000 kr i ränta under året 

reduceras detta belopp med 30 procent, vilket motsvarar 18 000 kr. Skulle en person istället ha 

betalat 130 000 kr i skatt reduceras 100 000 kr till 70 000 och 30 000 kr till 20 700, vilket totalt 

blir en skattereduktion på 36 300, det vill säga 27,7 procent (Statistiska centralbyrån, 2014c). 

3.6 Konjunktursvängningar 

Konjunktursvängningar definieras som svängningar i ekonomin och delas ofta in i låg-, normal- 

och högkonjunktur. Konjunkturen beskriver det ekonomiska tillståndet i en ekonomi och beror 

på faktorer som arbetslöshet, tillväxt och inflation. Det finns ingen representativ konjunkturcykel 

som förklarar sambandet mellan svängningar, även om det historiskt sett förekommer tydliga 

kopplingar mellan viss konjunktur med rådande faktorer (Wickman-Parak, 2008). Idag, 2017, 

visar prognoserna att Sverige är på väg ur en lågkonjunktur med en stigande inflation och en 

ökad ekonomisk tillväxt (Konjunkturinstitutet, 2017). 

 

Ett exempel på konjunkturnedgång innebär att företag till en början anpassar produktion till 

efterfråga följt av neddragningar på övertid, vikarier och investeringar. Då produktionen sjunker 

ökar kostnaden per producerad enhet. Företagen måste därefter anpassa kostnaderna till den 
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sjunkande efterfrågan som i sin tur leder till att sysselsättningen minskar och konsumenterna blir 

mindre riskbenägna. En stigande arbetslöshet kommer leda till sänkta lönekrav, vilket i sin tur 

gör att enhetskostnader stabiliseras. Konjunkturen vänder när företagens vinstmarginal ökar och 

slutligen inleds normalkonjunktur (Wickman-Parak, 2008). Idag, 2017, visar prognoserna att 

Sverige är på väg ur en lågkonjunktur med en stigande inflationstakt och ökad ekonomisk tillväxt 

(Konjunkturinstitutet, 2017). 

3.7 Hushållens betalningsförmåga  

Innan en bank beviljar ett bolån måste banken genomföra en bedömning av hushållens 

betalningsförmåga, vilket är lagstadgat i 12-12a §§ konsumentkreditlagen. Bedömning baseras 

normalt på en så kallad “kvar att leva på”- kalkyl och genomförs vid ansökningstillfället. 

Kalkylen innebär att banken uppskattar hur mycket ett hushåll har kvar av sin disponibla 

månadsinkomst efter att räntor, amorteringar, driftkostnader samt övriga boende- och 

levnadskostnader har betalats. Hushållet måste därför lämna in information om inkomster och 

skulder som banken stämmer av med en kreditupplysning. Eftersom räntorna kan variera prövar 

banken hushållets kreditvärdighet vid en högre ränta än den förväntade för att säkerställa 

hushållens betalningsförmåga (Finansinspektionen, 2016). 
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4 Upplåtelseformer 

I kapitel 4 redogörs lagrummen för upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt respektive 

ägarlägenhet. Avtalen, betalning, användning av lägenheten, ansvar med mera diskuteras i 

respektive underrubrik. Avslutningsvis presenteras en komparation mellan dessa tre 

upplåtelseformer. Notera att Sveriges Rikes Lag uppdateras varje år och läsaren hänvisas till att 

kontrollera lagboken för aktualitet. 

4.1 Hyresrätt 

Hyresrätt är en boendeform som regleras i jordabalkens tolfte kapitel och benämns ofta som 

“hyreslagen”. Lagen trädde i kraft 1970 och ska följas av alla som hyr ut bostadslägenheter 

(hyresvärdar), vilket gör lagen tvingande till förmån för dem som hyr lägenheterna (hyresgäster). 

Lägenheter infinner sig normalt i flerbostadshus som ägs och förvaltas av privata aktörer eller 

kommuner. En hyresrätt förmedlas normalt via ett kösystem där den som anmält intresse och 

stått längst i kön erhåller lägenheten, förutsatt att personen uppfyller hyresvärdens övriga krav. 

Den absolut största delen av beståndet i Stockholm förmedlas via bostadsförmedlingen, men 

bostäder förmedlas även via privata aktörerna med egna köer. Årsavgiften för att stå i 

Stockholms bostadsförmedlings kö uppgår till 210 kr per år. Den genomsnittliga kötiden för en 

bostadssökande 2016 var, enligt bostadsförmedlingen, 9 år. Denna siffra skiljer sig beroende på 

vilket område det rör sig om, ålder på bostaden samt lägenhetsstorlek (Bostadsförmedlingen, 

2016).  

4.1.1 Hyreslagen 

Jordabalkens tolfte kapitel inleds med en redogörelse för lagens tillämpningsområden, nämligen 

på hus eller del av hus som upplåts för nyttjande mot ersättning. Enligt hyreslagen är en 

bostadslägenhet en lägenhet som upplåtits för att helt eller delvis användas som bostad. 

Dessutom är överenskommelser som strider mot lagen, med vissa undantag, utan verkan och 

utgör därmed ett skydd för hyresgästen. 
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4.1.1.1 Avtal och uppsägning 

Enligt hyreslagens andra paragraf kan hyreskontrakt upplåtas muntligt eller skriftligt, men om 

någon part begär ett skriftligt avtal ska detta ske (12:2 JB). Det är allmänt vedertaget att avtal bör 

upprättas skriftligt eftersom det underlättar bevisningen i en potentiell tvist och utgör därmed 

säkerhet för såväl hyresvärd som hyresgäst.  

 

Hyrestiden löper normalt på obestämd tid men kan också upplåtas på bestämd tid (12:3 JB). 

Uppsägningstiden för hyresrätter är tre månader, såvida inte längre uppsägningstid avtalats (12:4 

JB). Normalt ska uppsägningen ske skriftligen (12:8 JB) och hyresgästen har alltid rätt att säga 

upp avtal med tre månaders uppsägningstid (12:5 JB). Hyresvärden har samma rätt förutsatt att 

uppsägningen följer av en giltig och godtagbar anledning.  

4.1.1.2 Lägenhetens skick 

När hyresgästen flyttar in ska lägenheten vara i ett skick som motsvarar den lägsta godtagbara 

standard för orten, förutsatt att annat inte avtalats (12:9 JB). Om hyresgästen inte kan tillträda 

eller bo i lägenheten förfaller hyresavtalet och hyresgästen är berättigad till ersättning (12:10 JB). 

Vid mindre allvarliga skador på lägenheten har hyresgästen rätt att kräva att hyresvärden 

åtgärdar felet. I allvarligare fall får hyresgästen säga upp avtalet, kräva ersättning för skada samt 

nedsättning av hyra under tiden lägenheten är i bristfälligt skick (12:11 JB). Om lägenheten inte 

är utrymd vid inflyttning kan hyresgästen få ersättning för skada samt nedsättning av hyran 

(12:12 JB).  

 

Under hyrestiden råder delat ansvar mellan hyresgäst och hyresvärd. Hyresvärden ska hålla 

lägenheten i ett godtagbart skick och med jämna mellanrum utföra reparationer, målning och 

tapetsering (12:15 JB). Hyresvärden ska också se till att lägenheten inte skadas samt att varken 

hinder eller men uppstår i nyttjanderätten (12:16 JB). Lägenheten måste alltid uppfylla lägsta 

godtagbara standard, vilket innebär att det finns anordning för kontinuerlig uppvärmning, vatten 

och avlopp, el, plats för matlagning, anordning för hushållstvätt, förråd samt att 

byggnadskonstruktionen uppfyller säkerhetskraven (12:18 JB).  
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Vad det gäller underhåll av hyreslägenheter kommer Angser i rapporten “Ägande av 

hyresbostäder i Sverige: Marknadstrender under perioden 2006 - 2012 ” (2013) fram till att 

privata aktörer (JM) ofta kopplas till eftersatt underhåll. Angser bedömde att de kommunala 

aktörerna var bättre på att genomföra underhåll i tid till skillnad från den privata aktören JM 

(förvaltare och uthyrare). 

 

Bostadshyresgäster ska alltid få möjlighet till inflytande vad det gäller genomförandet av 

åtgärder på lägenheterna. Dock har alltid hyresnämnden sista ordet vid beslutstagande (12:18 d 

JB). Vid förbättringsarbeten är hyresgästens inflytande begränsat samtidigt som standardhöjande 

åtgärder kan leda till en högre hyra som hyresgästen har svårt att klara av rent ekonomiskt. Detta 

diskuteras i rapporten “Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten - En lucka i 

besittningsskydd” (2016) skriven av Wetterberg och kommer inte att redogöras för ytterligare i 

denna uppsats.  

4.1.1.3 Hyra 

Hyran ska vara till beloppet bestämt men behöver inte inkludera rörliga kostnader som beror på 

hyresgästens egna förbrukning, exempelvis uppvärmning, nedkylning, varmvatten eller el (12:19 

JB). Hyresvärd och hyresgäst kan båda få hyresvillkoren prövade om de skriftligen meddelar 

motparten. Om överenskommelse inte kan träffas mellan parterna kan hyresnämnden besluta om 

ändring av villkoren (12:54 JB). Hyran kan också prövas enligt samma principer men ska istället 

bestämmas till ett skäligt belopp vid tvist. Är hyran påtagligt högre än hyra för lägenheter med 

likvärdiga bruksvärden ska den inte anses som skälig (12:55 JB). Hyran kan dock bedömas 

skälig om den är högre än andra lägenheter till följd av ombyggnation eller vid nybyggnation 

(12:55 c JB).  

4.1.1.4 Hyresgästens användning av lägenheten 

Grundregeln är att hyreslägenheterna ska användas till det avsedda ändamålet (bostad) och inget 

annat (12:23 JB). Hyresgästen ska vårda lägenheten under hyrestiden och är skyldig att ersätta 

skada som tillkommer lägenheten om det beror på hyresgästen vållande eller andra som 

inrymmer lägenheten. Skador som hyresgästen ej vållat till ska rapporteras skyndsamt till 

hyresvärden (12:24 JB). Angående inre utseende på lägenheten får hyresgästen utföra målning, 
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tapetsering och jämförliga åtgärder. Om bruksvärdet minskar blir hyresgästen ersättningsskyldig 

gentemot hyresvärden (12:24a JB).  

 

Hyresgästen ska visa hänsyn till grannar genom att undvika störningar i boendet, iaktta sundhet, 

ordning och gott skick (12:25 JB). Utomstående personer får inte inrymmas i bostaden om deras 

närvaro kan medföra skada för hyresvärden (12:41 JB). Hyresgästen ska även bereda tillträde till 

hyresvärden vid behov för tillsyn och reparationer och har då inte rätt att vägra hyresvärden 

tillträde till lägenheten (12:26 JB).  

 

Överlåtelse av lägenhet får inte ske utan hyresvärdens samtycke (12:32 JB) förutsatt att 

hyresnämnden inte lämnat tillstånd. Hyresgästen får byta sin lägenhet mot annan bostad vid 

beaktansvärda skäl om hyresnämnden lämnat tillstånd (12:35 JB). Efter överlåtelse är 

hyresgästen fri från skyldigheter gentemot hyresvärden förutsatt att inte annat avtalats (12:38 

JB). 

 

Uthyrning i andra hand får endast ske med hyresvärdens samtycke (12:39 JB) eller 

hyresnämndens tillstånd. För att tillstånd ska meddelas krävs det att hyresgästen har 

beaktansvärda skäl för andrahandsupplåtelser, exempelvis tillfälligt arbete eller studier på annan 

ort, samt att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (12:40 JB). 

Andrahandshyresgästen erhåller besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen efter att ha 

bott i lägenheten i två år, inte innan dess (12:45 p.1 JB). 

 

Inneboende är tillåtet förutsatt att det inte medför men för hyresvärden enligt 41§ hyreslagen. 

Dock finns inget besittningsskydd för en inneboende, vilket betyder att personen är helt 

oskyddad (12:45 p.3 JB). Observera att inneboende skiljer sig från medboende som vanligtvis är 

en sambo enligt sambolagen (2003:376). 

4.1.1.5 Sälja hyreskontrakt 

Enligt 12 kapitlet 65 § JB är det olagligt att sälja ett hyreskontrakt eller kräva ersättning vid 

överlåtelse av hyreskontrakt. Det är endast den som säljer hyreskontraktet som kan ställas inför 

rätta och dömas till böter eller fängelse. Om överlåtelsen skett under förbjudna villkor, är den 

som ställt villkoren skyldig att lämna tillbaka vad som tagits emot.  
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4.2  Bostadsrätt 

Bostadsrätt är, efter hyresrätt, den vanligaste boendeformen i Sverige som förekommer i 

flerbostadshus (Statistiska centralbyrån A, 2014). Bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BRL) 

som trädde i kraft 1991. För att bostadsrätter ska kunna upplåtas krävs det att en 

bostadsrättsförening bildas med minst tre medlemmar. En vanlig missuppfattning är att 

medlemmarna äger lägenheten. Faktumet är att köpet motsvarar en andel i föreningen och 

innebär en nyttjanderätt till en lägenhet utan tidsbegränsning. Bostadsrätter säljs normalt på den 

fria och öppna marknaden där högstbjudande erhåller lägenheten. 

4.2.1  Bostadsrättslagen 

4.2.1.1 Bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening är en registrerad ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter 

med bostadsrätt i föreningens hus (1:1 BRL). För att få upprätta en förening måste föreningen 

bestå minst tre medlemmar, ha antagna stadgar samt ha en utsedd styrelse (1:2 BRL). Upplåtelser 

får endast ske till de som är medlemmar i föreningen (1:3 BRL) och sker som nyttjande mot 

ersättning utan tidsbegränsning (1:4 BRL). Så fort föreningen registrerats kan den förvärva 

rättigheter och skyldigheter (9:3 BRL). För föreningens förpliktelser svarar endast föreningens 

tillgångar (9:4 BRL), vilket betyder att ingen medlem ensam kan ställas till svar för eventuella 

skulder. Avgifterna som en medlem ska betala fastställs av styrelsen om inte annat framgår av 

stadgarna (9:13 BRL). 

4.2.1.2 Föreningsstämma 

Regler om föreningsstämma finns framförallt i lagen om ekonomiska föreningar med vissa 

undantag (9:14 BRL). På föreningsstämman kan beslut tas om förändring av föreningens hus och 

mark, om inte annat framgår av stadgarna (9:15 BRL). Vid ändringar av en specifik lägenhet 

krävs normalt styrelsens tillstånd (7:7 BRL). Beslut om frågor som fattas på föreningsstämman 

ska godkännas av ägare som berörs av beslutet, men beslutet kan även i regel fattas om minst två 

tredjedelar av de röstande gått med på beslutet samt att det har godkänts av hyresnämnden (9:16 

BRL). Vid förändring av stadgar ska alla vara överens. Råder oenighet är ändringen giltig om 

minst två tredjedelar av de röstande godtagit beslutet på två föreningsstämmor i rad (9:25 BRL). 
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4.2.1.3 Medlemskap 

En blivande medlem ansöker skriftligen om medlemskap hos föreningens styrelse, om det är ett 

krav enligt stadgarna (2:1 BRL). En förening får aldrig neka någon medlemskap på grund av 

exempelvis medborgarskap eller inkomst. Föreningen får inte ställa villkor som innebär att 

överlåtelse inte får ske eller andra villkor som är att anses som oskäliga (2:2 BRL). Ett beslut om 

vägrat inträde kan alltid hänskjutas till hyresnämnden inom en månad från det att beslutet 

mottagits (2:10 BRL). 

4.2.1.4 Ekonomisk plan 

En ekonomisk plan ska alltid upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket 

innan bostadsrättsföreningen upplåter lägenheter med bostadsrätt (3:1 BRL). För att den 

ekonomiska planen ska godkännas krävs intyg från två personer om att registrering uppfyllts, att 

uppgifterna är korrekta samt att planen är hållbar (2:2 BRL). Intygsgivare ska vara behöriga att 

utfärda intyg och vara godkända av en etablerad verksamhet eller av regeringen. Jäv är förbjudet, 

vilket betyder att det inte får förekomma omständigheter som kan rubba intygsgivarens 

opartiskhet (2:3 BRL). 

4.2.1.5 Avtal om upplåtelse och förhandsavtal 

Bostadsrätter ska alltid upplåtas med skriftliga avtal om annat inte följer av lag. Formkraven för 

upplåtelsehandling inkluderar parternas namn, lägenheten upplåtelsen avser, insatsbelopp, 

årsavgift och eventuell upplåtelseavgift (4:5 BRL). En upplåtelse är ogiltig om det inte finns en 

registrerad ekonomisk plan eller om formkraven ej är uppfyllda (4:7 BRL). En 

bostadsrättshavare kan avsäga sig bostadsrätten skriftligen efter två år och bli fri från 

förpliktelser som bostadsrättshavare. Bostadsrätten återgår då till föreningen (4:11 BRL).  

 

Ett förhandsavtal innebär att bostadsrättsförening blir skyldig att i framtiden upplåta en 

bostadsrätt till den som tecknat sig lägenheten, som i sin tur gjort sig skyldig till att förvärva 

samma lägenhet (5:1 BRL). Förskott på betalning får mottas om Bolagsverket lämnat tillstånd. 

Formkraven på förhandsavtal innebär att avtalet ska upprättas skriftligen, parternas namn ska 

anges, vilken lägenhet avtalet avser, beräknad tidpunkt för överlåtelse, beräknade avgifter samt 

beloppet som lämnats i förskott. Beräkningar för avgifter ska intygas av två intygsgivare och 
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samma regler gäller här som för en ekonomisk plan (5:3 BRL). Avtal som inte uppfyller 

formkraven är ogiltiga (5:4 BRL). Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter använder JM 

ofta denna avtalstyp då försäljning normalt sker ett år innan inflyttning. 

4.2.1.6 Köp av bostadsrätt 

Köp av bostadsrätt motsvarar köp av lös egendom och omfattas av köplagen (1990:931). Till stor 

del regleras rättigheter mellan förening, köpare och säljare i bostadsrättslagen men vad det gäller 

att åberopa fel tillämpas köplagen. Precis som vid köp av fast egendom råder avtalsfrihet enligt 

köplagen, vilket innebär att inget särskilt konsumentskydd inträder.  

 

En ny bostadsrättshavare som köpt en bostadsrätt får inte utöva bostadsrätten innan medlemskap 

bekräftats (6:1 BRL). Vid överlåtelse av bostadsrätt utgår normalt en överlåtelseavgift. 

Överlåtelseavgiften beräknas med hjälp av ett prisbasbelopp som ska motsvara prisutvecklingen i 

ett samhälle. Prisbasbelopp regleras i socialförsäkringsbalken andra kapitlet 6-7 §§ (Statistiska 

centralbyrån, 2014b). Den överlåtelseavgift som föreningen har rätt att ta ut regleras oftast i 

bostadsrättsföreningens stadgar. 

4.2.1.7 Rättigheter och skyldigheter i bostadsrätter 

Vad det gäller bostadsrättshavarens likväl som föreningens rättigheter och skyldigheter liknar 

lagregleringen hyreslagen till stor del. Föreningen ska tillhandahålla lägenheten i godtagbart 

skick enligt den allmänna uppfattningen på orten vid tillträde (7:1 BRL). Om detta inte är 

uppfyllt, har bostadsrättshavaren rätt att fordra avhjälpande eller vid väsentlig betydelse säga upp 

bostadsrätten (7:2 BRL). Dröjsmål med tillträde ger bostadsrättshavaren rätt till nedsättning av 

årshyran, uppsägning vid väsentlig betydelse samt ersättning för skada. 

 

Lägenheten får inte användas till annat än det avsedda ändamålet (7:6 BRL) och arbeten får ej 

utföras på lägenhet utan styrelsens tillstånd om det innebär ingrepp i bärande konstruktion, 

ändring av befintliga ledningar eller annan väsentlig förändring av lägenheten (7:7 BRL). 

Bostadsrättshavaren ska under sin innehavstid hålla lägenheten i gott skick men svarar inte för 

reparation av lägenhetens ledningar (7:12 BRL). Föreningen har rätt att avhjälpa brist i 

lägenheten om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar (7:12a BRL). Bostadsrättshavaren ska 
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bereda tillträde för föreningen vid behov och får därmed tåla vissa inskränkningar i 

nyttjanderätten (12:13 BRL) 

 

Personer som kan medföra skada för föreningen eller annan medlem får inte inrymmas i 

bostadsrättshavarens lägenhet (7:8 BRL). Bostadsrättshavaren ska inte utsätta sin omgivning för 

störningar och underlåts detta blir påföljden tillsägelse, underrättelse till Socialnämnden samt i 

allvarliga fall uppsägning (7:9 BRL). Vad det gäller uthyrning i andra hand, är det tillåtet med 

styrelsens samtycke (7:10 BRL) eller hyresnämndens tillstånd under begränsad till tid (7:11 

BRL). 

 

När bostadsrätten upplåts till sin innehavare ska en insats betalas till föreningen och utöver detta 

ska även en årsavgift samt eventuellt andra avgifter betalas. Individuell mätning får påföras varje 

medlem avseende elektricitet, varmvatten med mera (7:14 BRL). Om medlemmen inte sköter 

sina betalningar och rättelse ej sker efter tillsägelse, har föreningen rätt att häva upplåtelseavtalet 

(7:16 BRL). Om föreningen höjer avgifterna väsentligt har dessutom bostadsrättshavaren rätt att 

säga upp avtalet och frånträda bostadsrätten, förutsatt att det inte är oskäligt mot föreningen och 

medlemmarna (7:17 BRL). 

 

Precis som en hyresrätt kan en bostadsrätt bli förverkad om en bostadsrättshavare inte sköter sig. 

Det kan röra sig om dröjsmål med betalning, att bostadsrättshavaren inte sköter eller vårdar 

lägenheten med mera (7:18 BRL). Förverkandet får ej fullföljas om bostadsrättshavarens 

felaktiga handling är av ringa betydelse (7:19 BRL) och rättelse skett i tid (7:20 BRL). En 

eventuell uppsägning ska alltid vara skriftlig (7:26 BRL) och delges bostadsrättshavaren som blir 

uppsagd (7:27 BRL). 

4.3 Ägarlägenhet 

En ägarlägenhet är en lägenhet, normalt i ett flerbostadshus, där ägaren har full äganderätt. Lagar 

om ägarlägenheter återfinns i fastighetsbildningslagen (FBL) och jordabalken (JB). Det är en 

relativt ny upplåtelseform som introducerades i Sverige år 2009 (Lantmäteriet, 2017). Idag finns 

det runt 1000 ägarlägenheter i hela Sverige men endast ett begränsat antal är belägna i 

Stockholmsområdet (Stockholms byggmästareförening, 2014). Att köpa en ägarlägenhet innebär 
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i princip samma sak som köp av fast egendom, vilket betyder att äganderätten följer med 

lägenhetsutrymmet. En ägarlägenhet säljs normalt på en öppen och fri marknad, vilket innebär 

att den högstbjudande erhåller lägenheten. 

4.3.1 Fastighetsbildningslagens regleringar kring ägarlägenhet 

Fastighetsbildningslagen behandlar lagar kring fastighetsbildning och fastighetsbestämning. I 

första kapitlet 1a § FBL definieras ägarlägenhetsfastighet som en tredimensionell fastighet 

avsedd att endast inrymma en bostadslägenhet. För att en ägarlägenhet ska kunna bildas måste de 

allmänna kraven i fastighetsbildningslagens tredje kapitel vara uppfyllda. Mer specifikt får 

ägarlägenheter endast inrättas i nybygge eller i ett utrymme som inte har använts till bostad på 8 

år innan fastighetsbildningsbeslutet togs (3:1b FBL). En ägarlägenhet får inte inrättas ensam, 

utan måste bildas som en sammanhållen enhet av minst 3 ägarlägenheter, det vill säga i ett 

flerbostadshus. Om ägarlägenheter inte uppfyller krav som behandlas i FBL får 

fastighetsbildning ej genomföras (3:1b FBL).  

 

Eftersom varje ägarlägenhet räknas som en enskild fastighet måste förvaltning av gemensamma 

anordningar, såsom trapphus, entré, stomme, stamsystem, hissar och så vidare lösas. Normalt 

bildas gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighet som fastigheterna deltar i. En 

samfällighet kan förvaltas med delägarförvaltning respektive föreningsförvaltning. Normalt 

bestäms andelstal i relation till fastigheternas användning av anläggningen eller i förhållande till 

hur stor del respektive fastighet har i anläggningen baserat på lägenhetsstorlek. Andelstalen 

avgör hur mycket varje deltagande fastighet ska betala för drift och underhåll av anläggningen. 

Alternativet är att avgifter endast tas ut för nyttjande (Regeringen, 2013). Regler om 

samfälligheter och gemensamhetsanläggningar finns i lag (1973:1150) om förvaltning av 

samfälligheter respektive anläggningslagen (1973:1149). 

4.3.2 Jordabalkens regler om ägarlägenhet 

4.3.2.1 Användning 

Jordabalken innehåller regler om fastigheter. I första kapitlet 1 § JB står det att fast egendom är 

jord som är indelad i fastigheter. En fastighet får avgränsas antingen horisontellt eller både 
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horisontellt och vertikalt och det är det sistnämnda som definierar ägarlägenheter. En 

ägarlägenhet får användas och utnyttjas på samma sätt som exempelvis en traditionell villa eller 

ett radhus, vilket betyder fri uthyrning och överlåtelse inom lagens ramar. Uthyrning av egen 

bostad omfattas av lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad och tillämpas för hyresavtal som 

överensstämmer med tolfte kapitlet 1 § JB. Hyreslagen ska dessutom tillämpas av den som hyr ut 

sin bostad privat.  

 

Uthyrning av ägarlägenheter regleras framförallt i jordabalkens tolfte kapitel, med undantag för 

vissa paragrafer. Bland annat behöver inte ägarlägenheter uppfylla lägsta godtagbara standard 

förutsatt att det framgår av avtalet (12:15 JB). Hyresgästen har inte rätt till inflytande vid 

förbättringsarbeten enligt 18g § och hyran behöver inte vara till beloppet bestämt (12:19 JB), 

vilket avviker från rättigheterna som följer med en hyresrätt. Hyresgästen får dock underhålla 

lägenheten på egen bekostnad och utföra målning och tapetsering (12:24a JB). En hyresgäst i en 

ägarlägenhet får inte överlåta sin hyresrätt genom byte (12:35 JB). Hyresgästen har inte rätt till 

förlängning om fastigheten inte är ägnad till ekonomisk verksamhet inom uthyrning (12:44a JB). 

Förlängning ska inte heller ske om fastighetsägaren till lägenheten säger upp hyresavtalet (12:46 

JB).  

4.3.2.2 Överlåtelse 

Då ägarlägenheter är fast egendom genomförs överlåtelser på samma sätt som för andra 

fastighetstyper. Vid överlåtelse tillämpas reglerna i jordabalkens fjärde kapitel om köp, byte och 

gåva. För att överlåtelsen ska vara giltig måste formkraven i kapitlets första paragraf vara 

uppfyllda. Köpehandlingen (avtalet) ska vara undertecknad av både köpare och säljare, 

köpeskillingen ska anges, fastighetsbeteckning samt en förklaring om överlåtelse ska framgå av 

avtalet (4:1 JB). Säljaren ansvarar för alla eventuella skador som tillkommer fastigheten innan 

tillträde skett. Efter tillträde övergår ansvaret på köparen, med undantag för skador som säljaren 

vållat till (4:11 JB) och berättigar köparen till avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet 

vid väsentlig betydelse (4:12 JB).  

 

Vid överlåtelse har säljaren en upplysningsplikt och köparen en undersökningsplikt att iaktta. 

Har inte köparen genomfört sin undersökningsplikt kan köparen inte hävda fel i fastigheten, med 



 
 

25 

undantag för dolda fel. Om säljaren inte genomfört sin upplysningsplikt, genom att exempelvis 

undanhållit information eller svarat felaktigt på köparens frågor, blir säljaren ansvarig för 

eventuella fel (4:19 JB). Vid eventuella fel enligt 4:19 JB har köparen rätt till prisavdrag och vid 

väsentlig betydelse rätt att häva köpet (4:12 JB). Enligt 4:19d JB kan en näringsidkare ej 

avskriva sig ansvar för fel i såld fastighet som motstrider bestämmelserna i paragraferna 11-19c 

JB. Vid överlåtelse ska köparen betala stämpelskatt, som i dagsläget uppgår till 1,5 procent av 

högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet föregående år (4:10 3st JB). Det tillkommer 

även en handläggningsavgift på 825 kronor som Lantmäteriet debiterar.  

4.3.2.3 Pantsättning 

Eftersom en ägandelägenhet utgör fast egendom kan bland annat jordabalkens sjätte och 

tjugoandra kapitel om pantsättning och inteckning tillämpas. Att pantsätta egendom innebär att 

lägenheten utgör en säkerhet för långivare vid eventuell utmätning (6:3 JB). Det är endast ägaren 

som får ansöka om att upplåta panträtt i fastigheten och pantsättning gäller bara för hela 

fastigheter (22:2 JB). Beviset om en genomförd inteckning kallas för pantbrev och utfärdas i 

skriftlig eller digital form (6:1 JB). Kostnaden för att utfärda ett pantbrev uppgår till 375 kr 

(Lantmäteriet, 2014). 

4.4  Vad skiljer en bostadsrätt, ägarlägenhet och en hyresrätt åt? 

Den huvudsakliga skillnaden mellan en hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenhet är att 

upplåtelseformerna regleras i olika lagar. Denna typ av jämförelse har bland annat genomförts på 

mer detaljerad nivå av Uusikartano i uppsatsen “Ägarlägenhet: en jämförelse med bostadsrätt” 

(2010).  

 

Hyresrätter regleras i jordabalkens hyreslag, ägarlägenheter regleras i fastighetsbildningslagen 

samt jordabalken och bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen samt i lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar. En hyresrätt är en nyttjanderätt med eller utan tidsbegränsning. En 

bostadsrätt motsvarar köp av en andel i en förening som i sin tur upplåtit en nyttjanderätt till 

köparen utan begränsning i tiden. Slutligen innebär en ägarlägenhet en äganderätt till en lägenhet 

utan tidsbegränsning.  
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Bostadsrätter och ägarlägenheter kräver stora kapitalinsatser som antingen finansieras med eget 

kapital och/eller lån, vilket skiljer dem åt från hyresrätter. I upplåtelseformen ägarlägenheter 

tillkommer ingen hyra eller månadsavgift utan all egen förbrukning betalas av ägaren själv. 

Därtill tillkommer en avgift för drift och underhåll till samfälligheter. För bostadsrätter 

tillkommer en månadsavgift som ska betalas till bostadsföreningen samt andra eventuella 

avgifter utöver personliga kostnader. För hyresrätter betalas en månadshyra där majoriteten av 

utgifter är inkluderade med undantag för eventuella rörliga kostnader och personliga kostnader.  

 

Att köpa en bostadsrätt eller ägarlägenhet kan vara en lönsam affär om boendet kan säljas till ett 

högre pris än vad lägenheten köptes för. Samtidigt medför köpet en risk då det framtida 

försäljningspriset inte kan förutses utan endast spekuleras kring (Hyresgästföreningen, 2017a). I 

“Boende i flerfamiljshus - En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och 

ägarlägenhet” (2010) kommer författaren Carnelius fram till att hyresrätt är den säkraste 

boendeformen ur ett flertal perspektiv men bland annat på grund av att den ekonomiska risken är 

mycket lägre. En sammanställning av övergripande skillnader och likheter mellan 

upplåtelseformerna återfinns nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1: Sammanställning av rättigheterna i upplåtelseformerna 

 Hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenhet 

Lagrum Hyreslagen (12 kap 

JB) 

Bostadsrättslagen samt lag 

om ekonomiska föreningar. 

Fastighetsbildningslagen 

samt jordabalken. 

Rätt Rätt att nyttja Äger nyttjanderätt Äger lägenheten 

Andrahandsuthyrning Ja, med tillstånd Ja, med tillstånd Ja, helt fritt 

Pantsättning Nej Ja Ja 

Kostnader Månadshyra Köpeskilling och 

månadsavgifter 

Köpeskilling och 

månadsavgifter 

Uppsägning/ 

överlåtelse 

3 månader eller vid 

förverkande. 

3 månader, kan överlåtas 

eller tvångsförsäljas. 

Kan överlåtas eller 

tvångsförsäljas. 
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5 Enkätundersökning 

I kapitel 5 förklaras frågorna till samt syfte med enkäten. Resultaten för enkäten redovisas 

därefter i förklarande text samt med diagram och bilder. Enkäten bestod av 17 frågor och 

avsnittet är därför ganska kort i sin omfattning. Alla frågor och svar presenteras fullständigt i 

bilaga 8. 

 

Vad en köpare värderar vid köp av bostadsrätt skiljer sig mellan individer då alla människor har 

olika nyttofunktioner och betalningsviljor. I “Beslutsprocessen vid köp av bostadsrätt: en 

jämförelse mellan generation X och generation Y” (2009) skriven av Nilsson samt Norrman 

kommer författarna fram till att valet påverkas av vilken livssituation köparen befinner sig i. I 

den här uppsatsen har individens nytta och betalningsförmåga diskuteras utifrån ett allmänt 

perspektiv. Enkäten som genomförts syftar dock till att ta reda på hur viljorna skiljer sig mellan 

olika individer för att försöka utreda ett samband.  

 

Syftet med enkäten är att skapa en uppfattning av hur respondenterna uppfattar 

bostadsmarknaden. För att kunna utläsa ett eventuellt samband mellan respondenterna och 

svaren, inleds enkäten med frågor om ålder, relationsstatus, sysselsättning och om respondenten 

har barn. Vidare ställs frågor om hur, vart och i vilken upplåtelseform respondenterna bor idag 

samt anledningen till varför respondenten valt att bo där de bor. Syftet med de inledande 

frågorna är att fastställa vart i livet den responderande befinner sig och därmed vilken typ av 

bostad respondenten är i behov av. Sysselsättningen talar dessutom om hur banken ser på 

respondenten som eventuell låntagare. 

 

För att erhålla en hyresrätt krävs det att den sökande står i bostadskö. En av frågorna som ställs 

är om respondenten står i en bostadskö idag och om det i så fall är en kommunal eller privat 

bostadskö. Därefter ställs frågan vart i Stockholm respondenten skulle vilja bo i dagsläget om 

personen fick välja helt utan begränsningar. Syftet med frågan är att ta reda på vilka områden i 

Stockholm som anses mest attraktiva samt vilka områden som respondenten eventuellt vill 

undvika. Följdfrågan som ställs handlar därför om varför respondenten valde vissa områden 

framför andra. Anledningar som utgjorde alternativ var bland annat status, trygghet, nära till 

natur och nära till familj. 
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De sista frågorna är de mest intressanta eftersom de ska uppnå syftet med uppsatsen. Bland annat 

ställs frågan om det är viktigt för respondenterna att ha inflytande över sin bostad, för att ta reda 

på vilken av de aktuella upplåtelseformerna som passar respondenten. Denna fråga följs av 

vilken upplåtelseform som respondenten är mest intresserad av att bo i idag. Vad som är 

intressant med dessa frågor är att sammanställa hur väl upplåtelseformen respondenten valt 

korrelerar med inflytandet personen vill ha.  

 

Enkäten avrundas med den mest väsentliga frågan för uppsatsen, nämligen vilken upplåtelseform 

respondenten tror är mest ekonomiskt gynnsam att bo i idag. Denna fråga följs av två frågor om 

huruvida respondenten tror att det finns en bostadsbubbla och om den i sådana fall kommer att 

spricka. Det intressanta är att fastställa ett samband mellan frågorna. Exempelvis om samma 

person som tror att en bostadsrätt är mest ekonomiskt gynnsam svarar att det finns en prisbubbla 

som kommer att spricka.  

5.1 Resultat enkätundersökning 

Resultatet för enkäten visar att majoriteten av respondenterna är i åldersgruppen 18-30 år. Av de 

som svarade är omkring hälften singlar och resten i förhållande. Bland dem i förhållanden bor 

ungefär hälften med sin partner. Vidare visar enkäten att 95 procent av respondenterna inte har 

barn. Den större delen av respondenterna är studenter och majoriteten av de övriga arbetar med 

fast anställning.  

 

Huvuddelen av respondenterna bor själva, en stor andel bor med sin partner, en mindre andel bor 

hemma och den minsta andelen bor eller har inneboende, se diagram 1. Mer än hälften av 

respondenterna bor utanför tullarna och respondenterna som återstår har en jämn fördelning 

mellan boende innanför tullarna eller i en annan stad än Stockholm. 
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Diagram 1: Fråga 5: Hur bor respondenterna idag? 

 

Vidare ställdes frågan om vilken upplåtelseform respondenten bor i idag (diagram 2) varav 

merparten svarade att de bor i hyresrätt, följt av bostadsrätt. En liten andel av respondenterna bor 

i villa, i andrahand eller andra alternativ. Anledningarna till varför respondenterna bor där de gör 

idag är främst närheten till jobb eller skola, men flera svarade också att de inte har råd att bo 

annanstans eller att de sparar till boende. Andra anledningar som fanns att välja på var närhet till 

natur, vatten eller familj. En liten andel svarade att de inte ville bo på platserna som erbjuds, ex. i 

en förort utanför stan.  

 
Diagram 2: Fråga 7: I vilken upplåtelseform bor respondenterna i idag? 

 

Hela 70 procent av respondenterna står i bostadskö idag och majoriteten står i Stockholms 

bostadsförmedlings kö eller annan kommunal bostadskö. Många står också i privata bostadsköer 

eller i köer till förmedling av bostäder på andra orter än i Stockholm. Vilka platser 

respondenterna vill bo på redovisas i diagram 3 nedan. I diagrammet redovisas de tio mest 

attraktiva områdena enligt de 132 respondenterna. Anledningarna till varför respondenterna 

valde dessa tio områden har att göra med att områdena är centralt belägna. En annan stark 
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anledning till valet är att området är att ses som tryggt, nära till arbete eller familj, naturnära eller 

att området anses vara av hög status. Väldigt få respondenter värderade billiga lägenheter.  

 
Diagram 3: Fråga 11: Vart respondenten helst vill bo i Stockholm om valet är utan begränsningar. 

 

Vid frågan om det är viktigt att ha inflytande över bostaden svarade respondenterna främst att de 

vill vara med och ha inflytande över bostaden eller att de vill vara med och bestämma fullt ut 

över bostaden (se diagram 4). På frågan om vilken upplåtelseform som mest intresserar 

respondenten svarade en övervägande majoritet bostadsrätt och en mindre del hyresrätt eller 

ägarlägenhet. På frågan om vilken upplåtelseform som respondenten tror är mest ekonomiskt 

gynnsam svarade majoriteten bostadsrätt, se diagram 5.  

 
Diagram 4: Fråga 13: Är det viktigt för respondenten att ha Diagram 5: Fråga 15: Vilken upplåtelseform tror  

inflytande över lägenheten?    respondenten är mest ekonomiskt gynnsam? 
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De avslutande frågorna behandlar om respondenten tror att det råder en bostadsbubbla på 

bostadsmarknaden idag eller ej. Av respondenterna svarar 59 procent “ja”, 22 procent “nej” och 

19 procent att de inte har någon uppfattning i frågan. Följdfrågan, riktad till dem som svarat “ja” 

på att det finns en bostadsbubbla, var om respondenterna tror att bostadsbubblan kommer att 

spricka. Här svarade 45 procent av respondenterna att bostadsbubblan kommer att spricka, 31 

procent att de inte vet om bubblan kommer att spricka och 18 procent att de inte tror att den 

kommer att spricka.  

 

De två sista frågorna om en eventuell bostadsbubbla har bland annat diskuterats av Angser och 

Åkervall i “Bostadsbubbla - köparens förväntningar vid fastighetsköp” (2011). Metoden som 

användes i uppsatsen var framförallt intervjuer med centrala personer med syftet att diskutera 

kring ett svar på om det finns en prisbubbla eller ej. Författarna kommer fram till att det inte 

finns några tydliga indikationer på ett kommande drastiskt prisfall. I enkätundersökningen i 

denna uppsats tror dock majoriteten att en prisbubbla finns och att den kommer att spricka 

samtidigt som en stor andel tror på en bostadsbubbla men inte vet om det kommer att spricka 

eller ej.  

 

Sammanfattningsvis var majoriteten av respondenterna studerande. De flesta var intresserade av 

boende inne i centrala Stockholm och var mest intresserade av bostadsrätter. De flesta trodde 

dessutom att bostadsrätt var det mest ekonomiskt gynnsamma att bo i ur ett 

konsumentperspektiv. Denna information är väsentlig och intressant information som kommer 

att användas i både diskussionen. 
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6 Indata till kalkylerna 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilken av upplåtelseformerna inom Dalénum på Lidingö 

som är mest lönsam att köpa/hyra från ett konsumentperspektiv. Tanken är att en kostnadskalkyl, 

tillsammans med studier av litteratur samt en enkät ska vägleda svaret på frågan. En 

känslighetsanalys kommer att utföras på kassaflödet för att skapa en uppfattning om alternativa 

utfall. I analysavsnittet förklaras utförandet av kostnadskalkylen, känslighetsanalysen samt 

indata för respektive upplåtelseform och hur de tagits fram.   

6.1 Kostnadskalkyl  

När en konsument vill köpa en vara eller tjänst väger personen normalt nyttan mot kostnaden och 

föreställer sig ett värde. Ett värde beskrivs ofta som en funktion av framtida potentiella nyttor 

och uppstår när varan finns i begränsad tillgång, medför nytta och tillåter överlåtbarhet och 

dispositionsrätt. Nyttan med att erhålla ett boende består delvis av att alla människor behöver 

någonstans att bo, men boendets särdrag kan även medföra säregna nyttor som exempelvis närhet 

till arbete (Persson, 2015).  

 

De flesta människor som står inför ett val av upplåtelseform begränsas ofta av kostnaden. En 

kostnadskalkyl kan därför vara användbar då alla kostnader och eventuella inkomster kan 

sammanställas och vägleda ett beslut (Haraldsson, 2010). En kassaflödeskalkyl (eller 

kostnadskalkyl) syftar till att bedöma kassaflödet under en period, vilket omfattar alla in- och 

utbetalningar, skatter och avgifter samt utvecklingen av dessa med avsikt att beräkna ett 

driftnetto (Bengtsson, 2011). Driftnettot för en privatperson består av inkomster och utgifter som 

bland annat består av kostnad för ett boende. 

 

Beslutet att köpa påverkas av hur riskfyllt köpet är, köparens betalningsförmåga, överlåtbarhet, 

innehavstid samt kunskap om marknaden (Haraldsson, 2010). Detta skiljer sig något från när en 

konsument ska välja boendeform, eftersom alla människor måste ha någonstans att bo och leva. 

Den ekonomiska risken är ganska låg i en hyresrätt eftersom det till största delen är hyresvärden 

som står för underhåll. Hyran kan dock, med viss förvarning, höjas i samband med underhåll och 

standardhöjande installationer. Den ekonomiska risken med en bostadsrätt eller ägarlägenhet är 
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att den boende själv ansvarar för underhåll och renoveringar. Fördelen med ägandelägenhet och 

bostadsrätt är att högstbjudande normalt erhåller lägenheten till skillnad från hyresrätter som 

förmedlas via ett kösystem med långa väntetider i Stockholm (Nordea, 2017).  

 

I slutet av en kalkylperiod ska den köpta lägenheten värderas i försäljningssyfte. Hela kassaflödet 

ska därefter nuvärdesberäknas med hjälp av en diskonteringsfaktor (se formel 3) för att bedöma 

om konsumenten förlorar eller tjänar pengar på köpet. Huvudregeln är att om nuvärdet är positivt 

eller lika med noll, är köpet en bra affär och bör genomföras (Haraldsson, 2010). 

 

Formel 3: Diskonteringsfaktorn =	 ,
,-+ /	, där n = antal perioder och r = ränta. 

 

Försäljningspris för en fastighet kan bedömas med ett flertal metoder och i denna uppsats har en 

prisutveckling genomförts. Syftet med prisutvecklingen är att beräkna en genomsnittlig 

utveckling varje år för att sedan applicera denna utveckling vid beräkning av framtida potentiella 

försäljningspriser. Sedan 2005 har Svensk mäklarstatistik sammanställt utvecklingen av priser på 

bostäder, vilket är användbart för bostadsrätter som saknar ett officiellt register. Priserna förs in 

via mäklare som sålt bostadsrätter runt om i landet och ett fåtal gallras bort om de avviker från 

vad som är representativt. Statistiken för sålda villor kommer på samma sätt att appliceras på 

ägarlägenheter, då information om utvecklingen på ägarlägenheter ej erhållits. 

 

På senare år har spekulationsköp blivit vanligare och innebär att konsumenten köper en 

bostadsrätt med förväntning att kunna sälja den dyrare inom en snar framtid. Detta har bland 

annat diskuterats i uppsatsen “Spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter i Stockholm” 

(2015) skriven av Olsén och Stopner. Författarna diskuterar spekulationsköp och ifall det är ett 

nytt fenomen som blir vanligare på bostadsmarknaden och hur det i så fall kan det förebyggas. 

Spekulationsköp kommer inte att diskuteras vidare i denna uppsats då kalkylerna fokuserar på att 

redogöra för den ekonomiska aspekten vid köp i boendesyfte. 
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6.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys av ett kassaflöde är en metod som syftar till att bedöma hur känsligt utdata är 

när indata varieras. Variationer i indata kan bero på förväntad risk, variationer i inflation, 

konjunktursvängningar med mera (Anund, 2006). Uppsatsen syftar till att bedöma vilken 

upplåtelseform som är mest lönsam för en konsument att bo avseende privat bruk, vilket betyder 

att avkastningskrav ej kommer att medräknas. Möjligheten att hyra ut sin lägenhet tas därför inte 

med i kalkylen men kommer att diskuteras vid jämförelse av upplåtelseformerna vad gäller frihet 

i bostaden.  

 

Många gånger genomförs en känslighetsanalys som en scenarioanalys, vilket betyder att ett 

flertal scenarier undersöks. Scenarierna som uppställs är vanligtvis ett normalt, ett pessimistiskt 

och ett optimistiskt utfall. I det normala scenariot utförs beräkningar baserade på de värden som 

är förväntade. Det pessimistiska scenariot baseras på värden som leder till mindre lönsamhet än 

vad som förväntas. I det optimistiska scenariot används värden som leder till högre lönsamhet än 

förväntat. Anledningen till att alla scenarier beräknas är för att redogöra för möjliga utfall utöver 

vad som är förväntat (Anund, 2006).  

 

Kalkylräntan utgörs normalt av ett direktavkastningskrav som ska motsvara reala riskfria räntan, 

inflation samt ett risktillägg (Lind, 2014). Kostnadskalkylen ska, i denna uppsats, genomföras 

från ett konsumentperspektiv med boendesyfte och betyder att kalkylräntan inte kommer att 

inkludera ett tillägg för avkastning. Då den alldagliga konsumenten troligen inte är riskmedveten 

på samma sätt som en professionell investerare, medräknas inte ett risktillägg. Därutöver kan inte 

en generalisering göras för konsumentens riskmedvetenhet då denna varier mellan konsumenter. 

Risken med att köpa en bostadsrätt och ägandelägenhet kommer därför att påföras i slutet av 

kalkylperioden med hjälp av ett normalt, pessimistiskt och optimistiskt försäljningspris. 

Kalkylräntan kommer därmed motsvara en real riskfri ränta som följer inflationen. 

 

Boende i hyresrätt innebär en risk att hyresgästen blir uppsagd, vräkt eller erhåller en 

hyreshöjning som kan medföra ekonomiska svårigheter. För bostadsrätter finns risken att 

medlemmen blir uppsagd men också att priset på bostaden sjunker och medför lägre 

försäljningsvärde. Det senare gäller också för ägarlägenheter, vilket medför att försäljningspriset 
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kan bli lägre än köpeskillingen. Förhoppningsvis är konsumenten medveten om sina rättigheter 

och skyldigheter i respektive upplåtelseform och risken detta medför.  

 

Eftersom räntan för lånet kommer att bestå av en fast räntesats, beräknas inte risk för 

fluktuationer i räntan som normalt är fallet för rörliga räntor. En fast ränta utgör en avtalsrättslig 

princip (se avtalslagen) och kommer därför inte att förändras under perioden.   

 

Statistiken för bostadsrätterna och ägarlägenheterna är tillgänglig via svensk mäklarstatistik där 

ett medelvärde av prisförändringen på Lidingö beräknats för de senaste 15 åren. Den största 

avvikelsen under dessa 15 år uppträdde under finanskrisen 2008 när priserna sjönk med nästan 

24 procent på Lidingö. Medelförändringen under de senaste 15 åren har beräknats till ungefär 7 

procent. För att ett scenario ska vara pessimistiskt respektive optimistiskt har denna siffra 

anpassats till att öka respektive minska med 10 procent (se tabell 2). För att ta del av beräkningen 

av prisutvecklingen på Lidingö, hänvisas läsaren till bilaga 1 för bostadsrätter och bilaga 2 för 

ägarlägenheter. Vad som gäller vid hyresrätter sker en hyresförhandling varje år som innebär en 

annuell ökning av hyran mellan 0-3 procent. Därför kommer en normal, pessimistisk samt 

optimistisk hyreshöjning att genomföras, se tabell 2.  

 

Tabell 2: Prisutveckling till scenarioanalyser för respektive upplåtelseform 

 Pessimistisk Normal Optimistisk 

Hyresrätt 3 % 1,5 % 0 % 

Bostadsrätt -3,0 % 7,0 % 17,0 % 

Ägarlägenhet -2,1 % 7,9 % 17,9 % 
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6.3 Indata för respektive upplåtelseform 

Vid genomförandet av kalkylen användes verktyget Excel. Gemensamt för bostadsrätter och 

ägarlägenheter är att dessa finansieras med botten- och topplån, vilket skiljer sig från 

hyresrätterna som endast är en månadskostnad. Kalkylperioden för alla upplåtelseformer är 

densamma, nämligen 5 år. Gemensamma parametrar för lånen utgörs av ränta, ränteavdrag, 

inflation samt amorteringskrav och dessa presenteras i tabell 3. Topplånet tillämpas av flera av 

de stora bankerna och i kalkylen har Swedbank tillhandahållit information om ränta för topplån 

(belåningsgrad över 75 procent). Bottenlånet är 2,73 % och beräknas på lånebeloppet under 75%.  

  

Tabell 3: Gemensam indata för lån under kalkylperioden. 

Parameter Värde 

Kalkylperiod 5 år 

Antal månader under kalkylperiod 60 mån 

Ränta topplån 4,23 % 

Ränta bottenlån 2,73 % 

Ränteavdrag 30 % 

Månadsränta inklusive ränteavdrag 0,16 % 

Effektiv årsränta 1,93 % 

Amorteringskrav (belåningsgrad över 70 %) 2,0 % 

 

För bostadsrätter och ägarlägenheter som finansieras med lån måste en kontantinsats erläggas i 

början av kalkylperioden, vilket motsvarar 15 procent av bostadens värde. Vid köp av 

ägarlägenhet måste även stämpelskatt för lagfartsansökan och inteckning betalas i början av 

kalkylperioden. JM betalar stämpelskatten för lagfartsansökan men stämpelskatten för pantbrev 

som ska användas till säkerhet för lån betalas av köparen (JM, 2014).  
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För bostadsrätter betalas utfärdande av pantbrev normalt av föreningen och innebär därmed en 

indirekt kostnad för bostadsrättsköparen. Det tillkommer dock normalt en överlåtelseavgift som 

maximalt får uppgå till 2,5 procent av prisbasbeloppet som fastställs av statistiska centralbyrån. 

Kostnader som betalas i början av kalkylperioden för ägarlägenhet respektive bostadsrätt framgår 

av tabell 4. 

  

Tabell 4: Beräkningsparametrar för kostnader som infaller i början av kalkylperioden. 

Parameter Värde 

Stämpelskatt pantbrev (ägarlägenhet) 2 % av priset i kr 

Inteckningsavgift Lantmäteriet (ägarlägenhet) 375 kr 

Prisbasbelopp 2015 44 500 kr 

Överlåtelseavgift (bostadsrätt) 1 113 kr  

 

Information om jämförelseobjekten finns sammanställt i tabell 5 nedan. Jämförelseobjekten har 

framtagits med hjälp av Olof Pettersson Herold (projektledare, JM) och Julia Kågström 

(projektledare, JM) som beaktat lägenheternas läge, storlek, ytskikt, utrustning samt andra 

förutsättningar som påverkar ett eventuellt pris och standard på lägenheterna. Arean för 

bostadsrätterna och ägarlägenheterna är identiska med undantag för ägarlägenheten med tre rum 

och kök, vars pris korrigeras av ett avdrag för en kvadratmeter med hjälp av kvadratmeterpriset. 

Arean för hyresrätterna avviker mer och korrigeras med hjälp av hyra per kvadratmeter med 

bostadsrätterna som utgångspunkt. 
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Tabell 5: Väsentlig data för kalkylberäkning för varje lägenhet. 

 Adress Lgh 

nr 

Antal 

rum 

Storlek 

[kvm] 

Köpeskilling 

[kr] 

Kontant-  

insats [kr] 

Förening/ 

hyresvärd 

Hyresrätt Optikvägen 6 1402 1 39 - - JM 

 Persikovägen 

11 

1304 2 56 - - JM 

 Persikovägen 

11 

1402 3 74 - - JM 

Bostadsrätt Kajtorget - 1 35 2 250 000 337 500 Kajtorget 

Dalénum 

 Optikvägen 5 1202 2 64 3 290 000 493 500 Strand-

promenaden 

Dalénum 

 Optikvägen 5 1204 3 86 4 540 000 681 000 Strand 

promenaden 

Dalénum 

Ägarlägenhet Agavägen 29 1202 1 35 2 500 000 375 000 Dalénum 

Samfällighets-

förening 

 Agavägen 29 1201 2 64 4 050 000 607 500 Dalénum 

Samfällighets-

förening 

 Agavägen 29 1203 3 87 5 830 000 864 448 Dalénum 

Samfällighets 

förening 
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Vad som ingår i hyran respektive månadsavgiften för upplåtelseformerna kan utläsas i tabell 6.  

Normalt beror hyran på lägenhetens storlek, läge, standard, förmåner med flera 

(Hyresgästföreningen, 2017b). Vad som ingår i månadsavgiften till en bostadsrätt framgår av 

bostadsrättsföreningens ekonomiska plan enligt bostadsrättslagen. Månadsavgiften för 

bostadsrätten bestäms enligt andelstal i föreningen, där lägenhetens area vanligtvis är 

utgångspunkten. Slutligen bestäms månadsavgiften för ägarlägenheter av andelstal.  

 

Tabell 6: vad ingår i avgiften/hyran för respektive upplåtelseform. 

 Hyresrätt Bostadsrätt Ägarlägenheter 

Värme x x x* 

Varmvatten - - x* 

Vatten och avlopp x x x* 

Hushållsel - - - 

Bredband x x - 

Parkering x x x 

Sophämtning x x x 

Övrig skötsel x x x 

* ingår med schablon 

 

Avgifter och hyror för aktuella jämförelseobjekt framgår av tabell 7. För ägarlägenheter 

tillkommer en avgift för bredband, vilket varje ägare tecknar ett privat avtal om. På Telias 

hemsida kan ett abonnemang tecknas för 379 kr per månad som motsvarar vad som ingår för 

hyresrätterna och bostadsrätterna. Eftersom el- och varmvattenförbrukningen beror på den 

enskilda individens användning medräknas den ej i kalkylen. Kostnaderna som presenteras nedan 

representerar de faktiska okorrigerade beloppen för respektive lägenhet. Observera att 

areaavvikelser och eventuella avgifter kommer att korrigeras för samt att hyrorna för 
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hyresrätterna kommer att räknas tillbaka med hyresutvecklingen för att motsvara startåret för 

kalkylen år 2015. 

 

Tabell 7: Hyror och avgifter för respektive upplåtelseform för olika lägenhetsstorlekar 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Hyresrätt Månadshyra: 7 549 kr Månadshyra: 9 927 kr Månadshyra: 12 513 kr 

Bostadsrätt Månadsavgift: 2 570 kr 

Tillägg bredband: 220 kr  

Totalt: 2 790 kr 

Månadsavgift: 3 850 kr 

Tillägg bredband: 220 kr 

Totalt: 4 070 kr 

Månadsavgift: 4 770 kr 

Tillägg bredband: 220 kr 

Totalt: 4 990kr 

Ägarlägenhet Månadsavgift: 990 kr 

Tillägg bredband: 379 kr 

Totalt: 1 369 kr 

Månadsavgift: 1 820 kr 

Tillägg bredband: 379 kr 

Totalt: 2 199 kr 

Månadsavgift: 2 470 kr 

Tillägg bredband: 379 kr 

Totalt: 2 849 kr 

 

För bostadsrätter och ägarlägenheter måste avgifter, annuitet (alternativt endast ränta vid stående 

lån), utgående och ingående lån, ränta, amortering, kontantinsats samt nuvärdet av samtliga 

beräknas. Avgifterna under kalkylperioden har sammanställts i tabell 7 ovan och större avgifter 

som perioden inleds med framgår av tabell 4. Annuiteten beräknas enligt formel 1 i avsnitt 3.2 

och beloppet består av en stigande amortering och sjunkande ränta under kalkylperioden. Räntan 

som används under kalkylperioden framgår av tabell 3. Ingående lån är det lån som 

bostadsrättshavaren tagit för att finansiera sitt boende och utgående lån utgår efter varje månads 

amortering.  

 

Då det i nuläget finns krav på att 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet ska amorteras varje 

år ned till 70 procent av bostadens värde, kommer annuiteten motsvara kostnaden för att 

amortera 2 procent första året. Detta innebär att amorteringen ökar kommande år och skapar 

därmed en marginal i relation till det aktuella amorteringskravet. Vid nybyggen finns, som nämnt 

i avsnitt 3.2 om amorteringskrav, alternativet att inte amortera under de första fem åren. Detta 

kallas stående lån och innebär att en konstant ränta betalas under hela kalkylperioden. I kalkylen 

kommer stående lån att beaktas som ett alternativ samt presenteras i resultaten. Eftersom 
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hyresrätter inte är belånade motsvarar hyran och tillägg för övriga avgifter hyresgästens utgifter 

under perioden.  

 

Avgifter och hyror kommer att utvecklas under kalkylperioden och procentsatserna för 

utvecklingen framgår av tabell 8 nedan. För att ta reda på den slutgiltiga kostnaden för respektive 

upplåtelseform nuvärdesberäknas periodens netton med hjälp av diskonteringsfaktorn. 

Diskonteringsfaktorn kommer, som redan nämnt, att motsvara en förväntad inflation på 2 procent 

från och med 2017 och framåt eftersom detta ligger i linje med inflationsmålet. Under 

kalkylperioden mellan 2015 och 2016 kommer dock inflationen att följa den dokumenterade 

tillväxten av SCB (Statistiska centralbyrån, 2017), se tabell 9.  

 

Tabell 8: Utveckling av avgifter och hyror under kalkylperioden. 

Upplåtelseform Utveckling i procent [%] 

Ägarlägenhet månadsavgift Följer inflationen, se tabell 9 

Bostadsrätt månadsavgift 

Bostadsrätt årsavgift (bredband) 

1 % 

2 % 

Hyresrätt månadshyra 0 - 3 % 

 

Tabell 9: Dokumenterad och förväntad inflation mellan år 2015 och 2017. 

År Inflation [%] 

2015 0 % 

2016 1 % 

2017 och framåt 2 % 
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All information som sammanställts i avsnittet används i kassaflödeskalkylen som genomfördes i 

Excel. För varje upplåtelseform sammanställdes ett informationsblad i Excel som motsvarar 

informationen i detta kapitel. Denna information användes sedan till beräkningar för ett normalt, 

pessimistiskt och ett optimistiskt scenario, som alla genomfördes i olika kalkylblad. En 

sammanställning av informationen från respektive kalkylblad genomfördes i det femte och sista 

bladet och läsaren hänvisas till kapitel 7 för att utläsa resultaten. För utförligare beräkningar 

hänvisas läsaren till bilagor 5-7.   
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45 

7  Resultat kassaflödeskalkyl 

7.1 Kostnadskalkyl 

I avsnittet presenteras resultaten från metodbeskrivningen av kostnadskalkyl, känslighetsanalys 

och indata i avsnitt 6 om analys. För tillgång till fullständiga beräkningar hänvisas läsaren till 

bilaga 5. Beräkningarna inleds med sammanställande av information för respektive 

upplåtelseform, vilket framgår av tabeller 3 till och med 7 i avsnitt 6.3 om indata för respektive 

upplåtelseform.  

7.1.1 Hyresrätter 

Då arean för hyresrätterna avviker från bostadsrätter och ägarlägenheter har denna korrigerats 

med hjälp av hyra per kvadratmeter, se tabell 10. Lägenheten med ett rum och kök var 4 

kvadratmeter större än jämförelseobjekten. Lägenheten med två rum och kök var 8 kvadratmeter 

mindre samt lägenheten med tre rum och kök var 12 kvadratmeter mindre än lägenheterna dessa 

jämfördes med. Hyrorna för hyresrätterna tecknads för att gälla från olika datum 2016 och har 

därför diskonteras tillbaka till januari 2015 med en ränta på 1,5 procent, vilket motsvarar den 

normala hyresutvecklingen.  

 

Tabell 10: Justerad area och indata för hyresrätt. 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Månadshyra  7 549 kr  9 927 kr  12 513 kr 

Kontrakttidspunkt 2016-08-31 2016-05-04 2016-05-04 

Area 39 kvm 56 kvm 74 kvm 

Jämförelsearea 35 kvm 64 kvm 86 kvm 

Kvadratmeterhyra  194 kr  177 kr  169 kr 

Jämförelsehyra 2016  6 775 kr  11 345 kr  14 542 kr 

Jämförelsehyra 2015 6 608 kr 11 121 kr 14 254 kr 
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Nedan, i tabell 11 till 13, presenteras en sammanställning av resultaten för hyresrätterna. 

Eftersom hyrorna utvecklas med en normal, pessimistisk och en optimistisk procentsats har 

ökningen för månadshyran presenterats för alla 5 år i tabellerna. Sista raden i varje tabell 

presenterar nuvärdet för varje scenario före respektive lägenhetsstorlek. Eftersom en hyresrätt 

endast innebär utgifter, är varje redovisat nuvärde negativt. 

 

Tabell 11: Normalt utfall för hyresrätter, utveckling 1,5 procent/år. 

Normalt Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Månadskostnad år 1  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 2  6 707 kr  11 287 kr  14 468 kr 

Månadskostnad år 3  6 807 kr  11 457 kr  14 685 kr 

Månadskostnad år 4  6 909 kr  11 629 kr  14 905 kr 

Månadskostnad år 5  7 013 kr  11 803 kr  15 129 kr 

Summa NV kostnader -390 289 kr -656 862 kr -841 961 kr 

 

Tabell 12: Pessimistiskt utfall för hyresrätter, utveckling 3 procent/år. 

Pessimistiskt Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Månadskostnad år 1  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 2  6 806 kr  11 454 kr  14 682 kr 

Månadskostnad år 3  7 010 kr  11 798 kr  15 122 kr 

Månadskostnad år 4  7 220 kr  12 152 kr  15 576 kr 

Månadskostnad år 5  7 437 kr  12 516 kr  16 043 kr 

Summa NV kostnader -401 893 kr -645 427 kr -866 994 kr 
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Tabell 13: Optimistiskt utfall för hyresrätter, utveckling 0 procent/år. 

Optimistisk Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Månadskostnad år 1  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 2  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 3  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 4  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Månadskostnad år 5  6 608 kr  11 121 kr  14 254 kr 

Summa NV kostnader -379 022 kr -637 899 kr -817 655 kr 

7.1.2 Bostadsrätter 

I kostnadskalkylen rörande bostadsrätter genomfördes kalkylen med både annuitetslån och 

stående lån. I tabell 14 nedan presenteras inköpspriserna för respektive lägenhetsstorlek, 

beräknad kontantinsats och maximalt lån, hur mycket som behöver amorteras första året för att 

uppfylla amorteringskravet, månadsavgiften till föreningen, avgifter för bredband samt 

överlåtelseavgift. I de två sista raderna i tabell 14 presenteras månadskostnaden för det stående 

lånet (ränta) samt annuitetslånet (annuitet). 

 

Tabell 14: Utgifter för bostadsrätter. 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Pris  2 250 000 kr  3 290 000 kr  4 540 000 kr 

Kontantinsats (15%)  337 500 kr  493 500 kr  681 000 kr 

Lån (85%)  1 912 500 kr  2 796 500 kr  3 859 000 kr 

Amorteringskrav per år  38 250 kr  55 930 kr  77 180 kr 

Månadsavgift  2 570 kr  3 850 kr  4 770 kr 
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Bredband 220 kr 220kr  220 kr 

Överlåtelseavgift 1 113 kr 1 113 kr 1 113 kr 

Ränta stående lån 3 188 kr  4 661 kr  6 432 kr  

Annuitet per mån  6 205 kr  9 074 kr  12 521 kr 

 

För varje lägenhetsstorlek genomfördes en kostnadskalkyl för stående lån respektive 

annuitetslån. Beräkningarna finns att avläsas i bilaga 6. Den främsta skillnaden mellan 

annuitetslån och det stående lånet är att konsumenten inte amorterar i det senare. Att inte 

amortera innebär att lånet förblir konstant under kalkylperioden, likaså räntan. Amortering 

innebär i princip att konsumenten betalar tillbaka till sig själv, eftersom det lånade kapitalet 

motsvarar tillgången konsumenten erhåller. I och med detta resonemang har amorteringen 

exkluderats från månadskostnaden som ska jämföras med månadskostnaden mellan det stående 

lånet och månadskostnaderna för hyresrätter respektive bostadsrätter. Det är dock viktigt att 

läsaren noterar att amortering för annuitetslånet innebär ett tillägg på månadskostnaden som inte 

redovisas i det slutgiltiga nuvärdet.  

 

I slutet av kalkylperioden bedöms bostadsrätterna kunna säljas till ett pris som utvecklats enligt 

en normal, pessimistisk och optimistisk procentsats, se tabell 8 i avsnitt 6.3. De bedömda 

försäljningspriserna presenteras i tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15: Potentiella försäljningspriser efter fem år för bostadsrätter. 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Normalt 3 156 000 kr 4 614 000 kr 6 368 000 kr 

Pessimistiskt 1 932 000 kr 2 825 000 kr 3 899 000 kr 

Optimistiskt 4 933 000 kr 7 213 000 kr 9 899 000 kr 
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För att jämföra kostnaderna i nutid nuvärdesberäknas avgifterna med en diskonteringsfaktor vars 

ränta motsvarar den varierande inflationen för att slutligen summeras. I slutet av kalkylperioden 

beräknades det egna kapitalet genom att subtrahera det utgående lånet månad 60 med 

försäljningspriset för varje scenario. Resultatet nuvärdesberäknas för att subtraheras med 

periodens avgifter, kontantinsatsen samt överlåtelseavgiften, se avsnitt 6.1 för utförlig 

metodbeskrivning.  

 

Tabell 16 visar att det är mest ekonomiskt att välja ett annuitetslån framför stående lån vad gäller 

räntan, men notera att månadskostnaden är lägre för stående lån än vad den är för annuitetslån 

som är ungefär dubbelt så hög, se tabell 14. Vidare redovisas nuvärdet för varje lägenhetsstorlek 

i det normala, pessimistiska och optimistiska utfallet. Författarna anser att amortering inte är en 

utgift eftersom det innebär en betalning till konsumenten själv. Vill konsumenten dock räkna 

amortering som en utgift, visar resultaten att nuvärdet i det normala och optimistiska utfallet är 

positiva.  

 

Tabell 16: Nuvärde av kvarstående kapital vid annuitetslån och stående lån för bostadsrätter. 

 Scenario Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Annuitetslån Normalt 669 782 kr  980 564 kr  1 390 275 kr  

 Pessimistiskt -471 818 kr  -688 709 kr  -913 221 kr  

 Optimistiskt 2 327 959 kr  3 405 186 kr  4 736 106 kr  

Stående lån Normalt 475 010 kr  695 763 kr  997 267 kr  

 Pessimistiskt -666 590 kr  -973 510 kr  -1 306 228 kr  

 Optimistiskt 2 133 186 kr  3 120 385 kr  4 343 098 kr  
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7.1.3 Ägarlägenhet 

I kalkylen för ägarlägenheter beräknades ett kassaflöde med både annuitetslån och stående lån. I 

tabell 17 presenteras inköpspriserna för respektive lägenhetsstorlek, beräknad stämpelskatt, 

kontantinsats och maximalt lån, hur mycket som behöver amorteras första året för att uppfylla 

amorteringskravet, månadsavgiften till samfälligheten samt extra avgift för bredband. I de två 

sista raderna i tabellen presenteras månadskostnaden för det stående lånet (amorteringsfritt) och 

annuitetslånet som uppfyller amorteringskravet.  

 

Tabell 17: Utgifter för ägarlägenheter. 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Pris  2 500 000 kr  4 050 000 kr  5 762 989 kr 

Stämpelskatt för inteckning  50 000 kr  81 000 kr  115 260 kr 

Kontantinsats (15%)  375 000 kr  607 500 kr  864 448 kr 

Lån (85%)  2 125 000 kr  3 442 500 kr  4 898 540 kr 

Amorteringskrav per år  42 500 kr  68 850 kr  97 971 kr 

Månadsavgift 712 kr 1 301 kr  1 749 kr 

Avgift bredband  379 kr  379 kr  379 kr 

Ränta stående lån 3 542 kr  5 738 kr  8 165 kr  

Annuitet per månad  6 895 kr  11 170 kr  15 894 kr 

 

En kostnadskalkyl genomfördes för respektive låneform och finns att avläsas i bilaga 7. 

Observera även här att amorteringen exkluderas från annuitetslånets månadskostnad vid 

jämförelse med övriga månadskostnader. Författarna anser att amortering inte är en utgift 

eftersom det innebär en betalning till konsumenten själv. Vill konsumenten dock räkna 

amortering som en utgift, visar resultaten att nuvärdet i det normala och optimistiska utfallet är 

positiva. Detta betyder att amorteringen inte redovisas i det slutgiltiga nuvärdet 
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I slutet av kalkylperioden bedöms ägarlägenheterna kunna försäljas till ett normalt, pessimistiskt 

och optimistiskt pris, se tabell 8 i avsnitt 6.3 för konkreta procentsatser. De bedömda 

försäljningspriserna presenteras i tabell 18 nedan. 

 

Tabell 18: Potentiella försäljningspriser efter fem år för ägarlägenheter. 

 Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Normalt 3 656 000 kr 5 923 000 kr 8 429 000 kr 

Pessimistiskt 2 248 000 kr 3 642 000 kr 5 183 000 kr 

Optimistiskt 5 695 000 kr 9 226 000 kr 13 129 000 kr 

 

På samma sätt som för bostadsrätterna och hyresrätterna har månadsavgifterna diskonterats med 

den varierande inflationen över kalkylperioden. I slutet av kalkylperioden har det egna kapitalet 

beräknats genom att subtrahera utgående lån med försäljningspris för respektive scenario. 

Resultatet har därefter nuvärdesberäknats för att sedan subtraheras med periodens avgifter, 

kontantinsatsen samt inteckningsavgiften för pantbrevet, se avsnitt 6.1 för utförlig 

metodbeskrivning. 

 

Tabell 19 visar att det är mer ekonomiskt gynnsamt att välja ett annuitetslån framför stående lån 

under den 5-åriga kalkylperioden räntemässigt, men notera att månadskostnaden är lägre för 

stående lån än vad den är för annuitetslån som är ungefär dubbelt så hög, se tabell 14. Vidare 

redovisas nuvärdet för varje lägenhetsstorlek i det normala, pessimistiska och optimistiska 

utfallet. Notera att om konsumenten vill räkna amorteringen som en utgift blir nuvärdet 

fortfarande positivt i det normala och optimistiska utfallet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 

Tabell 19: Nuvärde av kvarstående kapital vid annuitetslån och stående lån för ägarlägenheter. 

 Scenario Ett rum och kök Två rum och kök Tre rum och kök 

Annuitetslån Normalt 953 361 kr  1 549 461 kr  2 220 171 kr  

 Pessimistiskt -360 339 kr  -578 732 kr  -808 164 kr  

 Optimistiskt 2 855 597 kr  4 631 084 kr  6 605 197 kr  

Stående lån Normalt 736 947 kr  1 198 870 kr  1 721 294 kr  

 Pessimistiskt -576 753 kr  -929 323 kr  -1 314 789 kr  

 Optimistiskt 2 639 183 kr  4 280 493 kr  5 881 957 kr  

7.1.4 Resultatjämförelse för upplåtelseformerna 

Uppsatsens syfte är att redogöra för vilken upplåtelseform som är mest ekonomisk gynnsam för 

en konsument att bo i. Diagram 6 och 7 presenterar och jämför upplåtelseformerna utifrån ett 

normalt, pessimistisk och optimistiskt scenario. Diagram 6 redogör annuitetslån för bostadsrätter 

och ägarlägenheter och diagram 7 redogör för stående lån för bostadsrätter och ägarlägenheter. 

Exakta siffror kan avläsas i bilaga 3 samt 4. 

 

Vid annuitetslån visar beräkningarna att ägarlägenheter är den mest ekonomiskt gynnsamma 

boendeformen. Bostadsrätter kommer på andra plats med undantag för det pessimistiska 

scenariot där hyresrätterna är mer ekonomiskt gynnsamma, se diagram 6. I alla andra fall visar 

beräkningarna att hyresrätterna är den minst ekonomiskt gynnsamma upplåtelseformen. 
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Diagram 6: Jämförelse av nuvärde mellan upplåtelseformerna vid annuitetslån. 

 

I diagram 7 redovisas resultaten av nuvärden för stående lån för respektive upplåtelseform i de 

tre olika scenarierna. Även här visar resultaten att ägarlägenheter är den mest ekonomiskt 

gynnsamma ägandeformen med undantag för det pessimistiska scenariot där hyresrätter är det 

mest ekonomiskt gynnsamma följt av ägarlägenhet och sist bostadsrätt. 
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Diagram 7: Jämförelse av nuvärde mellan upplåtelseformerna vid stående lån. 

 

“Bostadsrätt eller hyresrätt - är valet lätt” (2007) skriven av Elfving liknar konceptet i denna 

rapport och syftar till att jämföra månadskostnaden mellan likvärdiga hyresrätter och fullt 

belånade bostadsrätter i Kalmar. Elving kommer fram till att det i genomsnitt är dyrare att köpa 

en bostadsrätt än att hyra en hyresrätt i Kalmar. I denna rapport skiljer sig resultaten som istället 

visar att hyresrätter generellt sett är mindre ekonomiskt gynnsamma att bo i. Dock använder sig 

Elfving av det befintliga fastighetsbeståndet vid jämförelsen, vilket skiljer sig från denna uppsats 

som jämför nyproducerade bostäder.  
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8 Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultaten med avsikt att redogöra för dess validitet och omfång. En 

diskussion förs även kring upplåtelseformernas juridiska men också allmänna fördelar och 

nackdelar samt hur de relaterar till de ekonomiska aspekterna. Lånet och kalkylräntan kommer 

även att utvärderas och diskuteras. 

8.1 Enkät 

Huvuddelen av respondenterna var studerande vilken gör att enkäten inte är representativ för en 

normalbefolkning och resultaten vinklade från ett studentperspektiv. Majoriteten hade inte barn 

och leder till att författarna drar slutsatsen att respondenterna främst söker ettor och tvåor med 

begränsad personlig ekonomi. Efterfrågan, krav och förväntan varierar mellan åldersgrupper, 

vilket tydligt framställs i uppsatsen “Beslutsprocessen vid köp av bostadsrätt: en jämförelse 

mellan generation X och generation Y” (2009) (Nilsson och Norrman, 2009). Därför kan 

antagandet göras att utfallet hade sett annorlunda ut med större spridning av åldersgrupper.  

 

Ett problem med enkäten är att det saknas frågor om hur många som bor i studentlägenheter samt 

hur många som bor i bostadsrätter finansierade av föräldrar. Det syns nämligen tydligt att 

majoriteten av respondenterna bor i hyresrätter eller bostadsrätter. Majoriteten svarade också att 

val av boendeplats grundade sig i närhet till skola och/eller arbete. Många svarade även att de 

sparar till boende och att de inte har råd att bo annanstans i dagsläget, vilket författarna ser som 

en stark koppling till yrkesrollen student.  

 

I enkäten svarade 30 procent att de inte står i någon bostadskö. Argumenten för detta kan vara att 

de redan bor i en egen bostad eller inte alls är intresserade att erhålla ett hyreskontrakt. Den 

allmänna uppfattningen, enligt författarna, är att det är otroligt svårt att få tag på ett 

förstahandskontrakt med bra läge och rimlig hyra idag, vilket inte skapar incitament att stå i 

bostadskö. Av dem som står i bostadskö resonerar troligen de flesta av respondenterna att 

framtiden är osäker både ur ett bostadsperspektiv och ett framtida ekonomiskt perspektiv.  
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Anledningen till att majoriteten vill bo centralt inne i stan, alternativt i nära anslutning till stan, är 

att många av respondenterna är unga. En intressant punkt är att många även värderade ett tryggt 

område, vilket går emot samhällets förväntningar om att unga människor är risktagande och 

ansvarslösa.  

 

Frågor om inflytande över bostad var ledande i och med att följdfrågan ställer vilken 

upplåtelseform respondenterna är intresserade av att konsumera. Många svarade att de vill ha 

fullt inflytande över sin bostad samtidigt som de var mest intresserade av att bo i en bostadsrätt. 

Detta kan tolkas som att respondenterna, troligtvis även andra, är okunniga i vad som ingår i 

respektive upplåtelseform. Författarna tvivlar också på respondenternas kunskaper om 

ägarlägenheter. Kanske skulle det ha varit bra att förklara vad varje upplåtelseform innebar vid 

enkätens början, alternativt efter enkätens genomförande. I det senare fallet kunde följdfråga ha 

ställts med syfte att utvärdera om respondenternas svar hade förändrats med den nya 

informationen. 

 

Något som är otroligt intressant är att majoriteten svarade att de tror att bostadsrätter är den mest 

ekonomiskt gynnsamma upplåtelseformen samtidigt som de tror det råder en bostadsbubbla på 

marknaden. Samma personer har även svarat att de intresserade av att konsumera en bostadsrätt 

trots att nästan 31 procent av dessa tror att bostadsbubblan kommer att spricka. Författarna 

förundras över varför respondenterna vill konsumera en bostadsrätt om de tror att det kommer att 

ske ett drastiskt prisfall på bostadsmarknaden. Bristerna med frågorna är bland annat att 

författarna inte förklarat begreppet bostadsbubbla, vilket betyder att respondenterna troligen 

definierar vad som utgör en prisbubbla olika. En annan brist var att det inte nämndes en tidsram 

inom vilken prisbubblan eventuellt skulle kunna spricka, vilket betyder att vissa av 

respondenterna kanske tror att bubblan ska spricka om en månad och andra om flera år. 
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8.2 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylerna visar, förutom i det pessimistiska utfallet för stående lån, att ägarlägenhet är 

den mest ekonomiskt gynnsamma upplåtelseformen att bo i för en konsument utan 

avkastningskrav. Valet att inte medta avkastningskrav i kalkylräntan grundar sig i faktumet att 

syftet med investeringen är boende. Det är även anledningen till att ekonomiska fördelar, i form 

av eventuell uthyrning av bostaden, ej medtogs i kalkylen. Detsamma gäller för risken som ej 

medräknas i kalkylräntan då risken mellan konsumenter varierar och argumentativt även mellan 

olika upplåtelseformer. Istället tillades risken på försäljningspriset för ägarlägenheter och 

bostadsrätter samt på den årliga hyreshöjningen för hyresrätter i form av ett normalt, pessimistisk 

och optimistiskt utfall. 

 

Varken avgift för el eller varmvatten medräknades i kalkylerna för respektive upplåtelseform då 

dessa värden varierar mellan hushåll och individer. Viktigt att notera är att det för bostadsrätter 

ingår en årsavgift för varmvatten som ska betalas varje månad till föreningen. Kostnaden är 

något högre än vad som är representativt för en normal förbrukning men fullt jämförbar. 

Elförbrukningen beror näst intill enbart på individuell förbrukning samt leverantör. 

 

Ränteavdraget som idag erbjuds de flesta låntagare kan ses som en motivering till att låna 

pengar. Ett argument för låntagning är att konsumenten vinner på att låna pengar under perioder 

med låga räntor, förutsatt att de gör rätt val av alternativa placeringar. I kalkylen har 

ränteavdraget medräknats för bostadsrätter och ägarlägenheter och gav en sänkt månadsbetalning 

av räntorna. 

 

Nuvärdesberäkningarna genomfördes med en varierande inflation (0-2 procent) under 

kalkylperioden. Mellan åren 2015 och 2016 användes en dokumenterad inflation av SCB och kan 

därför bedömas realistisk och trovärdig. Inflationsmålet för kommande år ligger, enligt 

riksbanken, på 2 procent men har ännu inte uppnåtts under 2017. Riksbanken presenterar 

osäkerheten för inflationsmåttet i figur 3 och påvisar att framtiden är osäker. I kalkylerna har 

inflationen satts till 2 procent under 2017 till och med 2019, men då denna siffra är ett mål och 

inte ett faktum kan utfallet förändras.  
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8.2.1 Hyresrätter 

Något som bör noteras i kalkylen för hyresrätter är att hyreskontrakten tecknades under 2016, 

vilket betyder att diskontering av hyrorna genomförts med en ränta på 1,5 procent i 

diskonteringsfaktorn. Siffran motsvarar, enligt Julia Kågström, en normal hyreshöjning men kan 

variera över perioden. Hyran för kalkylperioden inleds därför med en felmarginal mellan 

plus/minus 2,5 procent för ettan samt plus/minus 2 procent för tvåan och trean. I kronor 

motsvarar felmarginalerna plus/minus 165 kr för ettan, plus/minus 220 kr för tvåan och 

plus/minus 285 kr för trean.  

 

Anledningen till att felmarginalen skiljer sig mellan lägenheterna beror på att kontraktet för ettan 

tecknades i augusti 2016 och kontrakten för tvåan och trean tecknades i maj samma år (se tabell 

9). Då inflationen var 0 procent under år 2015 går det att argumentera för att en hyreshöjning inte 

var aktuell inför år 2016, men eftersom JM är ett vinstdrivande företag anses detta ej realistiskt. 

 

Hyresrätterna som användes i jämförelsen var lämpliga jämförelseobjekt enligt Julia Kågström 

och Olof Herold Pettersson, men avvek markant storleksmässigt från bostadsrätterna och 

ägarlägenheterna. Korrigering för areaavvikelsen genomfördes med hjälp av kvadratmeterpris, 

anpassat till varje lägenhet. För att bedöma hyrornas riktighet jämfördes hyrorna med hyresrätter 

som förmedlades av bostadsförmedlingen under 2015, vilket ledde till slutsatsen att de anpassade 

hyrorna var rimliga. 

 

I slutändan förlorar konsumenten pengar på att bo i en hyresrätt då boende i hyresrätt motsvarar 

en periodisk avgift. Hyreskontrakt får ej säljas då detta är olagligt, vilket innebär att hyresgästen 

inte kan erhålla ett försäljningsvärde i slutet av kalkylperioden. Det är vid byte eller flytt likaså 

inte tillåtet att erlägga någon form av kompensation. Uthyrning i andra hand är endast tillåtet till 

en likvärdig hyra under begränsad tid, vilket betyder att hyresgästen inte kan tjäna pengar på att 

hyra ut sin bostad. Eventuellt skulle ett tillskott från en inneboende kunna avhjälpa 

månadskostnaden men inte täcka den totala utgiften, förutsatt att hyresgästen är ärlig. Teoretiskt 

sätt skulle hyresgästen kunna begära att en inneboende betalar hela hyran eller till och med mer. 
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8.2.2 Bostadsrätter 

Kalkylen för bostadsrätter är mer omfattande än för hyresrätter eftersom konsumenten beräknas 

ta ett lån för att finansiera köpet. Av den ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen 

Strandpromenaden Dalénum framgår utvecklingen för års- respektive månadsavgifter. 

Informationen i planen applicerades även på lägenheten med ett rum och kök som tillhör 

bostadsrättsföreningen Kajtorget som inte ännu har en fastställd ekonomisk plan. Antagandet 

grundar sig i att JM producerat alla bostadsrätter som ingår i jämförelsen. Samma 

avgiftsutveckling har därför använts för alla lägenheter.  

 

Säreget för bostadsrätter är att en överlåtelseavgift ofta erläggs vid överlåtelse i början av 

kalkylperioden. Till skillnad från köp av fast egendom betalas ingen stämpelskatt eftersom köpet 

avser en andel i en förening. Köparen behöver inte betala stämpelskatt för inteckning då 

föreningen står för utgiften, vilket betyder att köparen indirekt betalar skatten i sin månadsavgift 

till föreningen.  

 

Lånet som konsumenten beräknas erhålla i samband med köpet har i kalkylen avbetalats med 

annuitet eller stående lån. Anledningen till varför annuitet valdes framför rak amortering grundar 

sig i den muntliga intervjun som gjordes med Swedbank, som informerade om att annuitetslån 

föredras av kunderna. Eftersom efterfrågan varit hög på stående lån innan amorteringskravet 

infördes, verkade det även troligt att köpare av nyproducerade bostäder som omfattas av 

undantaget från amorteringskravet skulle välja att inte amortera. 

8.2.3 Ägarlägenheter 

Kalkylen för ägarlägenheter liknar till stor del den för bostadsrätter. Till skillnad från 

bostadsrätterna upprättar samfällighetsföreningen en budget och inte en ekonomisk plan. För 

ägarlägenheterna saknas uppgifter om eventuell utveckling av avgiften som betalas till 

samfällighetsföreningen. Därför togs beslutet att avgifterna skulle följa inflationen under 

kalkylperioden, då den motsvarar en skälig prisutveckling. Risken för att större fel i byggnaden 

skulle behöva åtgärdas är låg då kalkylen berör nyproducerade bostäder. Om fel skulle uppstå 

inom perioden bör de bedömas vara produktionsfel, vilket gör JM ansvarig enligt 4 kapitlet 19 § 
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JB. Dessutom görs antagandet att om något oväntat skulle ske, är budgeten upprättad på ett sätt 

som ställer säkerhet för att åtgärda felet.  

 

Statistik för försäljningspriserna av ägarlägenheter saknas och det finns inte heller någon konkret 

utveckling av priserna eftersom upplåtelseformen tillkom 2009. Eftersom försäljningspriserna för 

äganderätter i Dalénum på Lidingö visar sig vara högre än för bostadsrätter görs antagandet att 

ägarlägenheterna följer den allmänna prisutvecklingen. Vid jämförelse av prisutvecklingen för 

bostadsrätter och villor på Lidingö skiljde det sig endast en procentenhet. Ägarlägenheter 

motsvarar köp av fast egendom, vilket till stor del liknar ägande av villor. Prisutvecklingen för 

ägarlägenheter motsvarar därför prisutvecklingen för villor.  

 

Eftersom köp av ägarlägenhet motsvarar köp av fast egendom ska bland annat stämpelskatt och 

avgifter för Lantmäteriets handläggning erläggas i början av kalkylperioden. JM står för 

stämpelskatten och handläggningsavgiften för lagfartsansökan. Till skillnad från bostadsrätt 

måste köparen av ägarlägenheter betala stämpelskatt för inteckning samt medföljande 

handläggningsavgift i början av kalkylperioden. Detta blir en stor summa att erlägga i början av 

kalkylperioden, som ej bör lånefinansieras, utöver kontantinsatsen.  

 

Bredbandet för ägarlägenheter motsvarar bredbandet för hyresrätter och bostadsrätter som 

tillhandahålls av Telia. Eftersom varje fastighetsägare måste teckna enskilda abonnemang som 

privatpersoner, blir månadskostnaden högre än den för föreningars avtalade abonnemang. 

Observera att denna avgift kan variera beroende på avtalstidpunkt, abonnemangstyp samt företag 

och utgör därför en exempelavgift. 

 

Ägarlägenheten med tre rum och kök var en kvadratmeter större än bostadsrätten som användes i 

jämförelsen. För att göra lägenheterna så jämförbara som möjligt beräknades ett 

kvadratmeterpris som användes för att räkna bort värdet av en kvadratmeter från det faktiska 

försäljningspriset. Kvadratmeterpriset används ofta för att mäta värdet på en bostad men priset 

kan variera beroende på hur mycket en extra kvadratmeter är värd för konsumenten på en öppen 

och fri marknad. Försäljningspriset kan därför vara representativt eller avvika med en liten 

felmarginal. 
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Precis som för bostadsrätter beräknades ett annuitetslån och ett stående lån under kalkylperioden. 

Det stående lånet kan ses som mer attraktivt för konsumenten som köper en ägarlägenhet då den 

initiala insatsen är mer kostsam på grund av stämpelskatten. Samtidigt är månadskostnaden 

markant lägre för ägarlägenheter, vilket också kan motivera konsumenten att betala av mer av 

lånet varje månad. Valet att amortera eller inte amortera varierar mellan konsumenter och är ett 

individbaserat beslut.  

8.3 Jämförelse av upplåtelseformer 

Det som framförallt skiljer sig mellan upplåtelseformerna är att ägarlägenheter regleras som 

underkategori i lagen. Hyresrätter regleras omfattande i hyreslagen och likaså bostadsrätter i 

bostadsrättslagen. Ägarlägenheter infinner sig, precis som hyresrätter och bostadsrätter, i 

flerbostadshus vilket skiljer sig från den traditionella fastigheten. Om lagrummen för 

ägarlägenheter är tillräckligt eller ej kommer ej att diskuteras vidare i uppsatsen.  

 

Fördelen med att köpa en ägarlägenhet är att konsumenten äger lägenheten fullt ut och får bruka 

den fritt. För bostadsrätter motsvarar köpet en andel i föreningen, vilket innebär begränsat 

inflytande över lägenheten och dess användning. I en hyresrätt har konsumenten endast rätt att 

nyttja lägenheten och hyresvärden bestämmer över lägenhetens användning.  

8.3.1 Fördelar och nackdelar 

Uppfattningen av fördelar respektive nackdelar med olika upplåtelseformer kan variera mellan 

konsumenter. För hyresrätter är det hyresvärden som åtgärdar och finansierar fel som kan 

förekomma i lägenheten, vilket betyder att hyresgästen inte ansvar för normala förslitningar i 

lägenheten. Går exempelvis spisen sönder efter en normal innehavstid, är det hyresvärdens 

uppgift att ersätta och finansiera en ny spis. Det är passande för den konsument som inte är 

intresserad av att vara alltför inblandad i omhändertagandet av lägenheten och inte vill riskera 

plötsliga utgifter. En annan fördel är att hyresgästen alltid kan säga upp hyresavtalet med tre 

månaders uppsägningstid och på så sätt bli fri alla förpliktelser som följer av avtalet, vilket 

medför en enorm frihet.  
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Hyresgäster har även rätt att byta lägenheten mot annan bostad med tillstånd från hyresnämnden. 

En nackdel med hyresrätt är att förstahandshyresgästen inte får hyra ut bostaden fritt, utan måste 

erhålla tillstånd från antingen hyresvärd eller hyresnämnd. En annan klar nackdel med 

hyresrätter är att hyresgästen har begränsad rätt till inflytande över lägenheten och måste ersätta 

hyresvärden för alla åtgärder som kan minska bruksvärdet. För mer information om detta 

hänvisas läsaren till avsnitt 4.1.1.4. En fördel och en nackdel med hyresrätter är att hyran kan 

prövas av både hyresvärd och hyresgäst vilket kan resultera i samma, lägre eller en högre hyra 

(avsnitt 4.1.1.3).  

 

Bostadsrätter kan vara fördelaktigt för konsumenter som vill ha en del inflytande i lägenheten 

men som inte självständigt vill vara ansvarig för drift- och underhållskostnader. Föreningen 

utgör en säkerhet men också en begränsning, bland annat får ingen väsentlig förändring av 

lägenheten genomföras utan föreningens tillstånd. Detta innebär att alla medlemmar i föreningen 

har rätt att tycka till om en enskilds medlems lägenhet, se avsnitt 4.2.1.2. Något annat som kan 

ses som en nackdel är faktumet att medlemmarna tillsammans ansvarar för föreningens ekonomi, 

vilket betyder att avgiften kan komma att förändras i framtiden. Dessutom har föreningen ofta 

stora lån, vilket alla medlemmar ansvarar för gemensamt. Föreningens lån medför normalt en 

högre ränta än vad en konsument normalt blir beviljad vid privata bostadslån. För den enskilda 

medlemmen medför lånet en högre månadsavgift men en minskad ekonomisk risk då alla 

innehavare delar ett gemensamt ansvar för föreningens ekonomi, se avsnitt 4.2.1.1. 

 

Fördelen med ägarlägenheter är att upplåtelseformen medför full bestämmanderätt med undantag 

för samfällighetens gemensamma ansvar. Konsumenten är ensamt ansvarig för sin ekonomi och 

är inte beroende av att andra fullgör sina betalningsförpliktelser, med undantag för 

samfällighetens utgifter. Säreget för ägarlägenheter är att lägenheten får hyras ut helt fritt utan 

begränsningar och utan beaktansvärda skäl, vilket kan medföra en klar ekonomisk fördel. Idag 

förekommer ett väldigt begränsat utbud av ägarlägenheter eftersom upplåtelseformen inte byggs 

i omfattande mening. Det är därför svårt att införskaffa en ägarlägenhet, vilket kan ses som en 

allmänekonomisk nackdel då flera konsumenter bör vara intresserade av upplåtelseformen. 
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8.4  Bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden styrs av utbud och efterfrågan, vilket förklaras utförligt i avsnitt 2.1. Idag 

efterfrågar Stockholms invånare fler bostäder men utbudet har ännu inte hunnit möta efterfrågan 

på marknaden. Utbudet har bestått av både hyresrätter och bostadsrätter men knappt några 

ägarlägenheter. Kalkylen visar att ägarlägenheter är den mest ekonomiskt gynnsamma 

boendeformen i nybyggda lägenheter på Lidingö, men det är svårt att bedöma validiteten av 

kalkylen då ägandeformen finns i så begränsad omfattning. I andra länder är ägarlägenheter 

väldigt vanliga men i Sverige är det bostadsrätter som är den dominerande formen av ägande, se 

avsnitt 3. 

 

Val av boende i flerbostadshus utgörs i dagsläget av hyresrätt och bostadsrätt. Resultatet i 

uppsatsen visar att ägarlägenheter är den mest ekonomiskt gynnsamma upplåtelseformen i alla 

scenarion ur ett konsumentperspektiv vilket även borde öka attraktiviteten hos konsumenter och 

möjligtvis skapa incitament hos företag att bygga mer av upplåtelseformen. Ser man till det 

befintliga utbudet av bostäder är det idag lättare att få tag på en bostadsrätt om konsumenten har 

en kapitalinsats då föreningen normalt ej kan neka någon medlemskap, vilket skiljer sig från 

hyresrätter där hyresvärden får ställa krav på hyresgäster (avsnitt 4.2.1.3). Hyresrätter är svårt att 

erhålla på grund av de långa kötiderna. Väljer konsumenten att hyra i andrahand eller bli 

inneboende, vilket innebär ett risktagande i och med dåligt eller obefintligt besittningsskydd. 

Argumentativt är risken att bli bostadslös som inneboende och i andrahandsboende stor och inte 

jämförbar med ekonomiska risken vid köp av bostadsrätt eller ägarlägenhet.  

 

Författarna till uppsatsen tror att bristen på ägarlägenheter grundar sig i den begränsade 

lagstiftningen. Bostadsrätter och hyresrätter får omvandlas sinsemellan medan ägarlägenheter 

endast får nybildas i nyproduktion eller ombildas i befintliga flerbostadshus som inte använts till 

boendeändamål under de senaste 8 åren. Ägarlägenheter omfattas dessutom inte av en egen lag, 

vilket antingen kan ses som en fördel eller en nackdel. 
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9  Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken upplåtelseform som är mest ekonomisk gynnsam 

att bo i från ett konsumentperspektiv. Resultaten visar att ägarlägenheter är den mest gynnsamma 

boendeformen för en konsument utan avkastningskrav. Bostadsrätter är därefter den mest 

gynnsamma boendeformen förutsatt att ett pessimistiskt utfall inte blir realitet. En hyresrätt 

erbjuder aldrig möjligheten att göra en vinst, vilket också visar sig i kalkylen. 

 

Slutligen vill författarna framföra att även om övertygelse råder kring att ägarlägenheter är den 

mest ekonomiskt gynnsamma boendeformen finns upplåtelseformen endast i mycket begränsad 

omfattning på marknaden idag. Detta föranleder att det i nuläget inte är realistiskt att 

konsumenten förväntar sig att kunna köpa en ägarlägenhet, då väntetiden kan bli lång såvida inte 

ett större utbud erbjuds i framtiden. Naturligt blir då att konsumenten står inför valet mellan 

bostadsrätt och hyresrätt. Av alternativen är det bostadsrätt, enligt kalkylen, som är den mest 

ekonomiskt gynnsamma boendeformen. Konsumentens val av boendeform beror på 

konsumentens ekonomi samt ködagar. Författarna själva anser, utifrån marknadssituationen 

2017, att bostadsrätt är den mest ekonomiskt gynnsamma upplåtelseformen som erbjuds på 

marknaden idag. Däremot, om antalet lägenheter av dessa tre upplåtelseformer varit mer 

likvärdig i kvantitet, anser författarna att ägarlägenheter hade varit det självklara valet.  

 

 

 

  



 
 

66 

  



 
 

67 

10 Referenser 

Bergendahl P. et al, 2015. Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. SOU 2015:48. 

 

Berk J. och DeMarzo P., 2014. Corporate Finance. Global utg. av 3:e uppl. Palo Alto: Pearson 

 

Finansinspektionen, 2016. Den svenska bolånemarknaden. Dnr 16-3183. 

 

Konjunkturinstitutet, 2017. Konjunkturbarometern: Februari 2017. 

 

Lind H., 2014. Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder: en översikt. Institutionen för 

fastigheter och byggande, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 

 

Lind, H., 2015. Fastighetsmarknad och marknadsanalys. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. 

Fastighetsnomenklatur. 12:e uppl. Stockholm: Fastighetsnytt Förlags AB 

 

Persson, E., 2015. Fastighetsvärdering. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. 

Fastighetsnomenklatur. 12:e uppl. Stockholm: Fastighetsnytt Förlags AB 

 

Regeringens proposition 2015/16:89, Prop. 2015/16:89, Ammorteringskrav. 

 

Wickman-Parak Barbro, 2008. Finns en typisk konjunkturcykel. Anförande, Sveriges Riksbank. 

 

 
  



 
 

68 

10.1 Referenser litteratur för tidigare arbeten 

Angser, E. och Åkerwall, H., 2011. Bostadsbubblan: Köparnas förväntningar vid bostadsköp. 

Kandidatarbete, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. 

 

Angser, E., 2013. Ägande av hyresbostäder i Sverige: Marknadstrender under perioden 2006 - 

2012. Magisteruppsats, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  

 

Anund, J., 2006. Känslighetsanalys vid kostnadskalkylering. Examensarbete, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm. 

 

Carnelius, R., 2010. Boende i flerfamiljshus: En juridisk komparation mellan bostadsrätt, 

hyresrätt och ägarlägenhet. Masteruppsats, Örebro universitet, Örebro.  

 

Elfving, R., 2007. Bostadsrätt eller hyresrätt – är valet lätt?: En undersökning om relativ 

kostnad mellan hyresrätter och fullt belånade bostadsrätter. Kandidatarbete, Handelshögskolan 

BBS, Kalmar. 

 

Haraldsson, P., 2010. Fastighetsutveckling för vakanta kontorsfastigheter i Stockholm: En 

ekonomisk analys. Masteruppsats, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm. 

 

Nilsson, J. och Norrman, L., 2009. Beslutsprocessen vid köp av bostadsrätt: en jämförelse 

mellan generation X och generation Y. Magisteruppsats, Karlstads universitet, Karlstad.  

 

Olsén, A. och Stopner, S., 2015. Spekulationsköp av nyproducerade bostadsrätter i Stockholm. 

Masteruppsats, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  

 

Remes, M. och Grenås, F., 2011. Bolånetakets initiala och långsiktiga effekter. Yrkesexamen, 

Linköpings universitet, Linköping.  

 

Söderström, J. och Thaqi, A., 2010. Ägarlägenheter: En studie av tre delmarknader i viss 

jämförelse med bostadsrätt. Magisteruppsats, Karlstads universitet, Karlstad.  



 
 

69 

 

Uusikartano, I., 2010. Ägarlägenhet: en jämförelse med bostadsrätt. Magisteruppsats, Luleå 

tekniska universitet, Luleå.  

 

Wetterberg, K., 2016. Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbeten: En lucka i 

besittningsskyddet? Masteruppsats, Uppsala universitet, Uppsala.  

10.2 Internetkällor 

Bengtsson B., 2011. Kassaflödesmetod genom indirekt metod. [online] Tillgänglig: 

<www.ekonomiportalen.se> [Hämtad 15 mars 2017]. 

 

Bolmeson, J., 2014. Läsarfråga: hyra eller äga sitt boende? En genomgång av för- och 

nackdelar samt ett sätt att räkna på det. [online] Tillgänglig: <rikatillsammans.se> [Hämtad 6 

april 2017] 

 

Bostadsförmedlingen, 2017a. Statistik för bostadskön 2016. [online] Tillgänglig: 

<bostad.stockholm.se> [Hämtad 28 mars 2017] 

 

Bostadsförmedlingen, 2017b. Hur långt tid tar det att få en bostad genom oss? [online] 

Tillgänglig: <www.bostad.stockholm.se> [Hämtad 22 mars 2017]. 

 

Bostadsförmedlingen, 2017c. Bostadskön i siffror. [online] Tillgänglig: 

<www.bostad.stockholm.se> [Hämtad 29 mars 2017]. 

 

Boupplysningen, 2012. Förstahandskontrakt [online] Tillgänglig: <www.boupplysningen.se>  

[Hämtad 6 april 2017] 

 

Boverket, 2012. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv. [online] Tillgänglig: 

<www.boverket.se> [Hämtad 25 mars 2017].  

 



 
 

70 

Boverket, 2016. Bostadsbyggandet fortsätter att öka. [online] Tillgänglig: <www.boverket.se> 

[Hämtad 28 mars 2017] 

 

Dagens industri, 2016. Stockholms hetaste områden. [online] Tillgänglig: <www.di.se> [Hämtad 

28 mars 2017] 

 

Fastighetsvärlden, 2016. Lista: Här byggs det mest och minst i Stockholm. [online] Tillgänglig: 

<www.fastighetsvarlden.se> [Hämtad 28 mars 2017] 

 

Finansinspektionen, 2017. Amorteringskrav på nya bolån. [online] Tillgänglig: <www.fi.se> 

[Hämtad 24 mars 2017]. 

 

Hyresgästföreningen, 2017a. Bo i hyresrätt eller bostadsrätt. [online] Tillgänglig: 

<www.hyresgastforeningen.se> [Hämtad 25 mars 2017].  

 

Hyresgästföreningen, 2017b. Vad ingår i hyran? [online] Tillgänglig: 

<www.hyresgastforeningen.se> [Hämtad 9 april 2017]. 

 

JM, 2014. LIDINGÖ – DALÉNUM BOSTADSFAKTA Ägarlägenheter Dalénum [PDF] 

Tillgänglig:  <www.jm.se> [Hämtad 5 april 2017] 

 

Konsumenternas, 2017a. Belåningsgrad. [online] Tillgänglig: <www.konsumenternas.se> 

[Hämtad 24 mars 2017]. 

 

Konsumenternas, 2017b. Amortering. [online] Tillgänglig: <www.konsumenternas.se> [Hämtad 

25 mars 2017]. 

 

Lantmäteriet, 2014. Tidigare skattesatser och expeditionsavgifter. [online] Tillgänglig: 

<www.lantmateriet.se> [Hämtad 5 april 2017]. 

 



 
 

71 

Lantmäteriet, 2017. Ägarlägenheter. [online] Tillgänglig: <www.lantmateriet.se> [Hämtad 24 

mars 2017] 

 

Nordea, 2017. Hyra eller köpa? [online] Tillgänglig: <www.nordea.se> [Hämtad 9 april 2017]. 

 

Om boende, 2016. Äg din egen lägenhet. Tillgänglig: <http://www.omboende.se/> [Hämtad 20 

april 2017].  

 

Polisen, 2016. En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. 

[online] Tillgänglig: <www.polisen.se> [Hämtad 29 mars 2017] 

 

Regeringen, 2013. Ägarlägenheter -kortfattad information om reglerna. [online] Tillgänglig: 

<www.regeringen.se> [Hämtad 24 mars 2017] 

 

Riksbanken, 2017a. Vad är inflation? [online] Tillgänglig: <www.riksbank.se> [Hämtad 25 mars 

2017]. 

 

Riksbanken, 2017b. Hur mäts inflation? [online] Tillgänglig: <www.riksbank.se> [Hämtad 25 

mars 2017]. 

 

Riksbanken, 2017c. Varför inflationsmål? [online] Tillgänglig: <www.riksbank.se> [Hämtad 25 

mars 2017]. 

 

SBAB, 2016. Stockholms mest eftertraktade bostadsområden. [online] Tillgänglig: 

<www.sbab.se> [Hämtad 29 mars 2017] 

 

Statistiska centralbyrån, 2014a. Villa vanligaste boendeformen. [online] Tillgänglig: 

<www.scb.se> [Hämtad 23 mars 2017] 

 

Statistiska centralbyrån, 2014b. Prisbasbeloppet för år 2015 beräknat till 44 500 kronor. [online] 

Tillgänglig: <www.scb.se> [Hämtad 5 april 2017] 



 
 

72 

 

Statistiska centralbyrån, 2014c. Barnfamiljer tjänar mest på ränteavdraget. [online] Tillgänglig: 

<www.scb.se> [Hämtad 6 april 2017]. 

 

Statistiska centralbyrån, 2015. Bostadsbyggandet ökar kraftigt. [online] Tillgänglig: 

<www.scb.se> [Hämtad 26 mars 2017] 

 

Statistiska centralbyrån, 2017. Inflation i Sverige 1831–2016. [online] Tillgänglig: 

<www.scb.se> [Hämtad 27 mars 2017] 

 

Stockholms byggmästareförening, 2014. Varför byggs det så få ägarlägenheter? [online] 

Tillgänglig: <www.stockholmsbf.se> [Hämtad 24 mars 2017] 

 

Stockholms stad, 2017. Statistik och fakta. [online] Tillgänglig: <www.stockholm.se> [Hämtad 

28 mars 2017] 

 

Svensk mäklarstatistik, 2017. Om statistiken. [online] Tillgänglig: <www.maklarstatistik.se> 

[Hämtad 27 mars 2017].  

 

 
  



 
 

73 

10.3 Muntliga källor 

Swedbank, 2017. Vad var den genomsnittliga topplåneräntan januari 2015 för bindningstid på 5 

år. Frågad av Hedda von Heideken [muntligt över telefon] Stockholm, 4 april 2017, 10.30. 

10.4 Figurkällor 

Figur 5: Riksbanken, 2017. Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP. [online] 

Tillgänglig: <www.riksbanken.se> [Hämtad 25 mars 2017]. 

 

 

 

  



 
 

74 

  



 
 

75 

11 Bilagor 

Bilaga 1 Prisutveckling bostadsrätter 

Historisk prisutveckling för bostadsrätter på Lidingö mellan åren 2000 – 2016 (Svensk 

mäklarstatistik) 
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Bilaga 2 Prisutveckling ägarlägenheter 

Historisk prisutveckling för villor på Lidingö mellan åren 2000 – 2016 (Svensk mäklarstatistik) 
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Bilaga 3 Nuvärde annuitetslån 

Exakta siffror vid jämförelse av nuvärde mellan upplåtelseformerna vid annuitetslån. 

  Normalt Pessimistiskt Optimistisk 

1 ROK Hyresrätt -396 456 kr - 408 059 kr -385 189 kr 

 Bostadsrätt 669 782 kr  -471 818 kr  2 327 959 kr  

 Ägarlägenhet 953 361 kr  -360 339 kr  2 855 597 kr  

2 ROK Hyresrätt -668 095 kr -687 645 kr -649 132 kr 

 Bostadsrätt 980 564 kr  -688 709 kr  3 405 186 kr  

 Ägarlägenhet 1 549 461 kr  -578 732 kr  4 631 084 kr  

3 ROK Hyresrätt -856 780 kr -881 812 kr -832 474 kr 

 Bostadsrätt 1 390 275 kr  -913 221 kr  4 736 106 kr  

 Ägarlägenhet 2 220 171 kr  -808 164 kr  6 605 197 kr  
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Bilaga 4 Nuvärden stående lån 

Exakta siffror vid jämförelse av nuvärde mellan upplåtelseformerna vid stående lån. 

 Upplåtelseform Normalt Pessimistiskt Optimistisk 

1 ROK Hyresrätt -396 456 kr - 408 059 kr -385 189 kr 

 Bostadsrätt 475 010 kr  -666 590 kr  2 133 186 kr  

 Ägarlägenhet 736 947 kr  -576 753 kr  2 639 183 kr  

2 ROK Hyresrätt -668 095 kr -687 645 kr -649 132 kr 

 Bostadsrätt 695 763 kr  -973 510 kr  3 120 385 kr  

 Ägarlägenhet 1 198 870 kr  -929 323 kr  4 280 493 kr  

 3 ROK Hyresrätt -856 780 kr -881 812 kr -832 474 kr 

 Bostadsrätt 997 267 kr  -1 306 228 kr  4 343 098 kr  

 Ägarlägenhet 1 721 294 kr  -1 314 789 kr  5 881 957 kr  
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Bilaga 5 Kostnadskalkyl för hyresrätter 

Kostnadskalkyl för normalt scenario 
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Kostnadskalkyl för pessimistiskt scenario 
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Kostnadskalkyl för optimistiskt scenario 
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Bilaga 6 Kostnadskalkyl för bostadsrätter  

Kostnadskalkyl för annuitetslån 
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Kostnadskalkyl för stående lån  
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Bilaga 7 Kostnadskalkyl för ägarlägenheter 

Kostnadskalkyl för annuitetslån 
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Kostnadskalkyl för stående lån 
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Bilaga 8 Enkätundersökning 

Fråga 1: ”Hur gammal är du?” 

• ”Under 18” – 0,8 % 

• ”18-30” – 95,5 % 

• ”31-40” – 0 % 

• ”41-50” – 1,5 % 

• ”51-65” – 2,3 % 

• ”65+” – 0 % 

 

Fråga 2: ”Relationsstatus” 

• ”Singel” – 46,6 % 

• ”Sambo (bor tillsammans med partner)” – 26,3 % 

• ”Gift” – 3 % 

• ”I ett förhållande (bor inte tillsammansmed partner)” – 24,1 % 

• ”Annat” – 0 % 

 

Fråga 3: ”Har du barn?” 

• ”Ja” – 5,3 % 

• ”Nej” – 94,7 % 

• ”Väntar barn” – 0 % 

 

Fråga 4: ”Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?” 

• ”Studerande på högskola/universitet” – 78,9 % 

• ”Studerande på gymnasiet” – 0,8 % 

• ”Jobbar, fast anställning” – 15,8 % 

• ”Jobbar utan fast anställning” – 3 % 

• ”Arbetar som volontär” – 0 % 

• ”Arbetslös” – 0,8 % 

• ”Annat” – 0,8 % 
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Fråga 5: ”Hur bor du idag?” 

• ”Hemma hos föräldrar” – 18 % 

• ”Jag bor själv” – 45,9 % 

• ”Jag är/har inneboende” – 6 % 

• ”Jag bor med partner” – 28,6 % 

• ”Annat” – 1,5 % 

 

Fråga 6: ”Vart bor du idag?” 

• ”Innanför tullarna (Kungsholmen,Norrmalm, Södermalm, Östermalm)” – 20,3 % 

• ”Utanför tullarna (Västerort, Söderort,Norrort)” – 55,6 % 

• ”I annan stad än Stockholm” – 24,1 % 

 

Fråga 7: ”I vilken upplåtelseform bor du idag?” 

• ”Villa” – 7,5 % 

• ”Radhus” – 2,3 % 

• ”Bostadsrätt” – 37,6 % 

• ”Hyresrätt” – 45,1 % 

• ”Ägarlägenhet” – 0 % 

• ”Andrahand/inneboende” – 5,3 % 

• ”Kooperativ hyresrätt” – 2,3 % 

• ”Annat” – 0 % 
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Fråga 8: ”Varför bor du där du bor idag? Välj det alternativ som passar bäst.” 

• ”Det är nära till skola/jobb” – 51,1 % 

• ”Jag har inte råd att bo annanstans” – 24,1 % 

• ”Det är nära till natur” – 12,8 % 

• ”Det är nära till vatten” – 13,5 % 

• ”Det är nära till familj (vill bo nära familj, släkt, vänner)” – 18,8 % 

• ”Jag sparar till boende” – 21,8 % 

• ”Jag vill inte bo på de platser som erbjuds mig (ex. du vill inte bo i en förort för att det är 

för långt till stan)” – 7,5 % 

 

Fråga 9: ”Står du i bostadskö idag?” 

• ”Ja” – 69,9 % 

• ”Nej”- 30,1 % 

 

Fråga 10: ”Om “ja” på fråga 9, vilken bostadskö står du i?” 

• ”Privat bostadskö (ex. HSB, Wallenstam, Skanska)” – 33,3 % 

• ”Stockholms bostadsförmedling (kommunal)” – 79,6 % 

• ”Bostadsförmedling i annan stad” – 36,6 % 

 

Fråga 11: ”Om du fick välja utan begränsningar, var i Stockholm skulle du vilja bo? Observera 

att inte alla små stadsdelar är med. Välj det/de alternativ som passar bäst in på dina preferenser.” 

• ”Jag vill inte bo i Stockholm” – 11.3 % 

• ”Vet ej” – 2,3 % 

• ”Södermalm” – 41,4 % 

• ”Vasastan” – 42,1 % 

• ”Kungsholmen” – 42,1 % 

• ”Östermalm” – 30,1 % 

• ”Gamla stan” – 25,6 % 

• ”Essingeöarna” – 9 % 

• ”Alvik” – 9 % 
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• ”Bromma” – 15 % 

• ”Blackeberg” – 3 % 

• ”Vällingby” – 3 % 

• ”Hässelby” – 0,8 % 

• ”Spånga” – 3 % 

• ”Rinkeby/Tensta” – 0 % 

• ”Järfälla” – 4,5 % 

• ”Sundbyberg” – 21,8 % 

• ”Solna” – 24,1 % 

• ”Kista” – 0,8 % 

• ”Husby” – 0 % 

• ”Sollentuna” – 3 % 

• ”Danderyd” – 7,5 % 

• ”Djursholm” – 0,8 % 

• ”Mörby” – 4,5 % 

• ”Täby” – 5,3 % 

• ”Lidingö” – 4,5 % 

• ”Vaxholm” – 2,3 % 

• ”Hammarby sjöstad” – 19,5 % 

• ”Nacka” – 9 % 

• ”Värmdö” – 4,5 % 

• ”Enskede” – 11,3 % 

• ”Årsta” – 11,3 % 

• ”Farsta” – 6,8 % 

• ”Skarpnäck” – 3,8 % 

• ”Hagsätra” – 2,3 % 

• ”Liljeholmen” – 18 % 

• ”Älvsjö” – 9 % 

• ”Skärholmen” – 1,5 % 

• ”Huddinge” – 3,8 % 



 
 

93 

• ”Haninge” – 4,5 % 

• ”Tumba” -1,5 % 

• ”Södertälje” – 0,8 % 

 

Fråga 12: ”Varför vill du bo just där? Välj de(t) alternativ som passar bäst in. Om du har svarat 

att du inte vill bo i Stockholm, varför vill du bo annanstans?” 

• ”Billiga lägenheter” – 3 % 

• ”Tryggt område” – 46,6 % 

• ”Nära till familj” – 35,3 % 

• "Nära till arbete/skola” – 41,4 % 

• ”Hög status i området” – 21,1 % 

• ”Naturnära område” – 32,3 % 

• ”Centralt, nära till allt” – 72,2 % 

• ”Annat” – 12 % 

 

Fråga 13: ”Är det viktigt för dig att ha inflytande över din bostad?” 

• ”Ja, jag vill bestämma fullt ut över minbostad” – 30,1 % 

• ”Ja, jag vill vara med och bestämma” – 37,6 % 

• ”Ja, jag vill ha lite inflytande” – 12 % 

• ”Nej, egentligen inte! Så länge allt fungerar är jag nöjd” – 18,8 % 

• ”Nej, jag bryr mig inte” – 1,5 % 

 

Fråga 14: ”Vilken upplåtelseform är du mest intresserad av om du skulle flytta till en lägenhet 

idag?” 

• ”Bostadsrätt” – 71,4 % 

• ”Hyresrätt” – 20,3 % 

• ”Ägarlägenhet” – 7,5 % 

• ”Annat” – 0,8 % 
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Fråga 15: ”Vilken av följande upplåtelseformer tror du är mest ekonomiskt gynnsam att bo i 

idag?” 

• ”Hyresrätt” – 16,5 % 

• ”Bostadsrätt” – 72,9 % 

• ”Ägarlägenhet” – 10,5 % 

 

Fråga 16: ”Tror du det är en bostadsbubbla som råder på bostadsmarknaden idag?” 

• ”Ja” – 58,6 % 

• ”Nej” – 22,6 % 

• ”Vet ej” – 18,8 % 

 

Fråga 17: ”Om "Ja" på fråga 16, tror du att bostadsbubblan kommer att spricka?” 

• ”Ja” – 38,1 % 

• ”Nej” – 15 % 

• ”Vet ej” – 31 % 

• ”Det finns ingen bubbla” – 15,9 % 
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