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___________________________________________________________________________ 

 

How the rents should be set in Stockholm is discussed a lot today and a new model called the 

Stockholm model has been presented.  

 

Until now the rent on the housing market has been determined primarily by the age of the 

house. Most rents are being negotiated collectively between the landlord and the tenant 

organization. The first rent control law was stated in 1942. The utility value system was 

introduced in 1968. In the beginning of 2011 a new law was introduced that means that 

municipal companies must act in a businesslike way but also that they should give influence 

to the tenants. The most important point is that the companies profit can be transferred to the 

municipality, if it is done for finances housing policy measures. Rents determined by a 

collective agreement should also be normative regardless who the parties are, and this means 

that the municipal housing companies have no special role in the rent setting.  

 

The Stockholm model has been produced by a rent committee where the parties have been the 

landlord association, the municipal housing company and the tenant association. In the 

proposal for rent setting is the tenants evaluations reflected and the utility value system for 

apartment. This method to measure the tenants evaluations is called systematized utility value 

system and is intended to let the demand decide the rent to a somewhat higher degree. 

Surveys have been carried out to get information about the tenants valuations. The Stockholm 

model has so far 5 parameters where they are apartment size, the apartment modernity and 

location and the service in the neighbourhood includes. 

 

The opinion of tenants association today is that the Stockholm model does not exist, because 

there is no agreement about value of the points in the model in monetary terms. The landlords 

association has done calculations and have made a test case. The intention was to make more 

examinations of the pilot cases in other areas. The negotiations have stranded because of 

divided interpretations of the law from 2011. The tenant association demands that the total 

rents shall be the same: that means a zero-sum game and no profits. The landlord argue that if 

demand is high rent should be increased and as demand in Stockholm is higher than supply in 

all areas no rents should be lowered.  The property owners have gone to court in the test case 

and there will be a decision in the end of March this year. 
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Sammanfattning 
___________________________________________________________________________ 
Titel: Hyressättning på bostadsmarknaden i Stockholm. En analys av Stockholmsmodellen. 

Författare: Emma Valenzuela 

Institution: Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Kandidatnivå: 140 

Handledare: Hans Lind 

Nyckelord: Stockholmsmodellen, hyresreglering, fri hyresmarknad, hyressättningssystem 

___________________________________________________________________________ 

Hyressättning är föremål för diskussion eftersom det idag finns förslag till ny 

hyressättningsmodell som kallas Stockholmsmodellen. 

 

Idag existerar bruksvärdessystemet som innebär att två lika lägenheter ska ha likvärdig hyra 

och om tvist uppstår finns bestämmelser som reglerar detta. Bruksvärdeshyra innebär att 

hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och 

gemensamma utrymmen. De flesta hyrorna förhandlas kollektivt mellan hyresvärden och 

hyresgästorganisationen. Hyresregleringslagen tillkom 1942. Bruksvärdessystemet infördes 

1968. Vid årsskiftet 2011 infördes förändringar i hyreslagstiftningen som innebär krav på att 

ett kommunalt bostadsaktiebolag ska främja bostadsförsörjning i kommunen och erbjuda 

hyresgästernas inflytande. Den viktigaste punkten är att bolagen ska driva verksamheten 

enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav samt att ett kommunalt 

bostadsbolags vinster kan överföras från bolaget till kommunen om det görs för att finansiera 

kommunens bostadsförsörjningsansvar. Hyror som förhandlas fram kollektivt ska vara 

normerande oavsett vem som är part. Tidigare gällde att de allmännyttiga kommunala 

bostadsföretagen skulle vara prisledande vid hyressättningen för en likvärdig lägenhet.  

 

Stockholmsmodellen har utarbetats fram av en hyreskommitté där parterna bestått av 

allmännyttiga bolagen, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. I förslaget för 

hyressättningen är det meningen att man ska utgå från hyresgästernas värderingar och 

bruksvärdet för lägenheten. Metoden att omsätta hyresgästernas värderingar som kallas 

systematiserat bruksvärde är att låta efterfrågan bestämma hyran. Man har gjort 

enkätundersökningar för att ta reda på hyresgästernas värderingar. I Stockholmsmodellen har 

man hittills 5 parametrar där lägenhetens storlek, bostadsområde, läge och fastighetsservice / 

kvalitet ingår. 

 

Idag anser Hyresgästföreningen att Stockholmsmodellen inte existerar pga parterna inte 

kommit överens om bestämmelserna om parametrar och poängvärden. Fastighetsägarna har 

gjort beräkningar med ett pilotfall. Modellen var tänkt att prövas även på fler områden. 

Samarbetet har strandat eftersom parterna tolkar lagen från 2011 på olika sätt. 

Hyresgästföreningen begär att det ska leda till ett nollsummespel. Man ska inte göra vinster. 

Fastighetsägarna går inte med på hyressänkning. Någon av parterna kommer överklaga och 

överprövning kommer att ska ske före mars månads utgång. 
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Förord 
Syftet med detta arbete är att göra en analys och jämförelse av Stockholmsmodellen i 

förhållande till andra modeller. Dessutom ska jag utreda hur de olika parterna i projektet 

förändrat sin syn på denna modell sedan den först presenterades samt vilka förhandlingar som 

förekommit och hur läget ser ut idag. Slutligen ska jag göra en analys av olika uttalanden om 

Stockholmsmodellen. 

 

 

Stockholm VT 2013 

Emma Valenzuela 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Hyressättningen är föremål för diskussion och ett nytt regelsystem ska införas. Lägenheter 

ombildas till bostadsrätter och svarthandel förekommer. Många försöker hyra ut till maximala 

priser samtidigt som nybyggnation av hyreslägenheter är låg. En faktor som spelar roll i 

sammanhanget är hyressättningen och dess system. Hyressättningen i Stockholm har reglerats 

på olika sätt. Det har även funnits andra regionalt utformade modeller i de svenska 

storstäderna. Genom tiderna har det funnits olika hyresregleringar såsom 

bruksvärdessystemet. Idag är den s.k. Stockholmsmodellen aktuell att införas. 

 

Hyreskommittén i Stockholm har arbetat i en projektgrupp bestående av representanter från 

Hyresgästföreningen region Stockholm, Fastighetsägarna Stockholm och de tre kommunala 

bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Syftet är att ta fram 

ett nytt hyressättningssystem. 

 

Skillnaden med hyressättning enligt Stockholmsmodellen idag jämfört med tidigare system är 

att den anses vara mera rättvis och ta hänsyn till hyresgästernas värdering av bostaden. Den 

skulle kunna leda till att vissa hyror höjs och andra hyror sänks. 

 

I dagsläget är Stockholmsmodellen på väg att införas i fyra områden och först ut är 

Kungsholmen som ett område. 

 

1.2 Motiv 

Syftet med detta arbete är dels att belysa hur modellen kan komma att påverka hyror i 

framtiden. Det finns ingen litteratur idag om Stockholmsmodellen. Stockholmsmodellen 

kommer även att påverka privata hyresvärdar deras hyressättning och kan på sikt komma att 

användas i andra delar av länet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att belysa hur modellen är tänkt att fungera och om det i 

projektgruppen kommit fram ytterligare synpunkter och tillägg. Meningen är att få en klarare 

bild utifrån olika aktörers perspektiv. 

 

1.4 Disposition och avgränsning 

Hyressättning ser ut på olika sätt i olika delar av landet, här har jag valt att avgränsa till 

Stockholmsregionen och Stockholmsmodellen. Grunden till den kommer från 

Malmömodellen varför även Malmömodellen tas med. 

 

I första delen beskrivs hur hyressättning går till och den tidigare hyressättningen i Stockholm. 

Därefter beskrivs Stockholmsmodellen och uttalanden om denna. Sist kommer intervjuer och 

analys. 

 

1.5 Metod och material 

Den information som idag finns är artiklar på internet och artiklar i dagspressen. Viss 

information finns nämnt i bok. Annars finns inte litteratur i detta ämne. Information har 

inhämtats via intervjuer. 
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2 Hur hyressättningen går till 

 
2.1 Hyressättning på en fri marknad 

Det finns två sorts marknad, en fri marknad och en reglerad marknad. På den fria marknaden 

sätts hyran efter utbud och efterfrågan. Vad en person kan tänka sig betala i hyra beror på 

inkomsten och till stor del av förväntad framtida inkomst och familjeförhållande och 

personliga preferenser. På den fria marknaden sätts hyran efter överenskommelse och 

kontrakten är på bestämd tid. Det sker en förhandling vid förlängning av kontrakten som inte 

kan överklagas. 

 

 

2.2 Olika former av hyresreglering 

Det finns fem olika typer av hyresregleringar: ( se Lind, 2000) 

Hyresreglering: 

1. Begränsat skydd för befintliga hyresgäster: Hyresreglering kan handla om att hindra en 

fastighetsägare att ta ut mer än marknadshyra av en befintlig hyresgäst när kontraktet ska 

förlängas. 

2. Hyresreglering, starkt skydd för befintliga hyresgäster: Hyresreglering kan vara ett sätt att 

skydda befintliga hyresgäster mot vissa typer av ökningar i marknadshyran. Hyran för den 

som redan bor i ett område ska inte stiga bara för att området blir mer populärt. Tanken är, att 

när ett hushåll väl flyttat in får fastighetsägaren bara höja hyran i takt med kostnaderna. 

3. Hyresreglering, begränsat skydd även för nya hyresgäster: Hyresreglering kan förhindra 

”ockerhyror” i nya kontrakt. En fastighetsägare ska inte kunna utnyttja att hushåll som vill 

hyra en ledig lägenhet befinner sig i en akut knipa eller att ett hushåll är dåligt på att förhandla 

och därigenom ta ut en hyra av detta hushåll som är högre än marknadshyran. 

4 Hyresreglering ett system som kapar tillfälliga hyrestoppar: Den fjärde typen av 

hyresreglering syftar till att kapa tillfälliga toppar i hyresnivån som kan uppstå när efterfrågan 

plötsligt ökar. Det tar tid att bygga nytt. Denna typ av hyresreglering är utformad som en 

spärr, hur mycket mer en fastighetsägare får begära för en ledig lägenhet, jämfört med vad 

man begärde ett år tidigare. 

5. Hyresreglering, hyra långsiktigt under marknadshyran även för nya hyresgäster: Den femte 

och sista typen av hyresreglering är s.k. klassisk hyresreglering. I denna form försöker man 

förhindra segregation där inga hyror får höjas på grund av att efterfrågan ökar. 

 

 

2.3 Hur går det till i Sverige 

Bruksvärdessystemet infördes 1968 och används än idag. Det innebär att hyran sätts med 

hänsyn till fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheten och gemensamma 

utrymmen som tvättstugor, trapphus och gårdar, närhet till centrum, affärer, förskolor och 

goda kommunikationer. Image av området och rykte förhandlas i samband med 

hyresförhandling varje år. De flesta hyrorna förhandlas kollektivt mellan hyresvärden och 

hyresgästorganisationen. Det finns även individuellt förhandlade hyror. Det finns ett 

regelsystem kring hur hyran ska bestämmas om tvist uppstår. 

 

Hyran i privata bostadsföretag förhandlas i jämförelse med likvärdiga lägenheter på orten som 

i första hand ägs av kommunala bostadsföretag. Om en privat hyresvärd begär en högre hyra 

jämfört med den allmännyttiga hyran, bedöms den genom jämförelse med en kommunalägd 

lägenhet en s.k. Bruksvärdesprövning. Dessutom bestäms hyrorna i överenskommelse mellan 

hyresgästföreningen och fastighetsägaren. Bruksvärdet används inte för att bestämma den 
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generella hyresnivå utan används när två lägenheters samlade kvaliteter ska jämföras. 

Bruksvärdessystemets syfte är att efterlikna ett marknadssystem och samtidigt utgöra en spärr 

mot oskäliga hyror och trygga besittningsrätten. En utgångspunkt för hyresregleringen är 

hyresgästernas besittningsskydd till lägenheterna. Det finns fem olika hyresregleringar med 

hänsyn till besittningsskydd. Dagens svenska hyresreglering omfattar i praktiken alla hyror, 

dvs. både hyror vid förlängning av existerande kontrakt och vid uthyrning till en ny hyresgäst. 

Formellt är det fri hyressättning vid nya kontrakt, men hyresgästen kan få hyran prövad kort 

efter inflyttningen. Vid en sådan prövning görs ingen skillnad mellan ett nytt och ett gammalt 

kontrakt. 

 

Läge och standard har sedan 2004 påverkat hyran genom differentierade hyreshöjningar. 
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3.Presentation av aktörerna 
 

Hyresgästföreningen region Stockholm 

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster. Den är partipolitiskt 

obunden och har en halvmiljon hushåll som medlemmar. Uppgiften är att se till att alla har 

rätt till bra bostad till en rimlig hyra. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med 

trygghet, inflytande och gemenskap. 

 

Fastighetsägarna Stockholm 

Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation inom Stockholms och Gotlands län 

med 5700 medlemmar. Den verkar för ett fritt näringsliv, väl fungerande fastighetsmarknad, 

rätt till privat ägande och god etik och konkurrens på marknadsmässiga villkor. Den strävar 

efter ett hållbart samhälle med en väl fungerande fastighetsmarknad. 

 

Tre kommunala bostadsföretag: 

 

Familjebostäder 

Familjebostäder bildades i januari 1936. Dess uppgift var till en början att bygga bra bostäder 

för barnrika familjer med små ekonomiska resurser. Därefter har Familjebostäder bidragit till 

att utveckla nya stadsmiljöer i Stockholm. 

 

Stockholmshem 

Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag och har idag ca. 49 000 hyresgäster. 

Stockholmshem bildades 1937 och har under åren bidraget till utbyggnad och framväxt av nya 

områden. Det är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad. 

 

Svenska Bostäder 

Är ett av de tre kommunala bostadsföretagen i Stockholm. Det bildades 1944 och ägs av 

Stockholms stad. Det är Sveriges största bostadsföretag. Svenska Bostäder driver även 

köpcentrumanläggningar. De förvaltar även lokaler för kontor, butiker och restauranger samt 

daghem, skolor, vårdanläggningar och lager. Företaget satsar också på att bygga 

studentlägenheter. 
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4.Tidigare hyressättning i Stockholm och modeller för 

andra städer 
 

4.1 Tidigare hyressättning: 

1917 tillkom Hyresstegringslagen efter det att hyresreglering införts. Den infördes för att 

skydda de boende mot uppsägningar och hyresstegringar. 1923 framröstades en avreglering 

och samma år bildades Hyresgästföreningarnas riksförbund en sammanslagning av andra 

föreningar. Hyresreglering återinfördes och Hyresregleringslagen tillkom 1942. Det 

lagstadgade hyressättningssystemet är idag bruksvärdeshyra. Bruksvärdeshyra innebär en 

prisreglering som avviker från marknadsekonomiska lagar om utbud och efterfrågan. Hyrorna 

sätts som om marknaden vore i balans även när bostadsbrist existerar. Bruksvärdessystemet 

infördes 1968 och infördes med syfte att avskaffa hyresreglering. Detta gav möjlighet till 

marknadsmässig utveckling av hyrorna för att trygga besittningsrätten. 1974 gjordes vissa 

kompletteringar till lagen. 

 

1 januari 2011 inträdde en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Syftet med 

lagen är, att förtydliga definitionen av bolagen och att ställa nya krav på hur verksamheten 

bedrivs samt vilka överföringar som kan göras till ägaren dvs. kommunen 

* Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte 

förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjning i kommunen och erbjuda 

hyresgästerna inflytande. 

* Den viktigaste förändringen från och med 2011 är att bolagen ska driva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Vidare har den begränsning av 

utdelning som fanns i den s.k. Allbolagen ersatts med en begränsning av värde överföringar 

från kommunala bostadsaktiebolag. 

* Ett kommunalt bostadsbolags vinster kan emellertid överföras från bolaget till kommunen 

om det görs för att finansiera åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

Det kan bl.a. röra sig om att främja integration och social sammanhållning eller åtgärder för 

att tillgodose behov av bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

 

Vid årsskiftet infördes även förändringar i hyreslagstiftningen 55 och 55e §§ i 12 kapitlet 

Jordabalken. Förändringar har nära anknytning till den nya lagen om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag och innebär att allmännyttans roll vid hyressättningen 

förändras: 

* Hyror som förhandlats fram kollektivt ska vara normerande oavsett vem som är part.         

Före 2011 gällde att om det uppstod en tvist om hyran så skulle hyresnämnden använda 

hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen för en likvärdig lägenhet i sin 

prövning. Detta innebar i praktiken att allmännyttans hyror blev normerande för 

hyresförhandlingarna. Från och med 2011 gäller istället att det lika väl kan vara hyror som 

hyresgästförening har förhandlat fram med en organisation som företräder privata 

fastighetsägare som blir normerande vid en tvist. 

* Vidare införs en ny skyddsregel mot hyreshöjningar, den s.k. trappningsregeln. Regeln 

avser att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar ifall den nya hyran blir väsentligt högre i 

förhållande till den gamla hyran. Det återstår att se vad hyresnämnden kommer att bedöma 

som väsentligt högre hyra men om det närmar sig tio procent så är det troligen en väsentlig 

höjning. Om det är en väsentlig höjning kan hyresnämnden besluta om en stegvis 

upptrappning. En sådan upptrappning kan troligen inte pågå i mer än tio år, men även här 

kommer hyresnämndernas ställningstagande att vara avgörande. 

Uppfattningar: 
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* Syftet med systematiserad hyressättning var att skapa underlag för differentierade 

hyreshöjningar, underförstått att vissa hyror är felaktiga och inte rättvisa. 

 

* Med dagens bruksvärdessystem avses att hyran ska vara lika för likvärdiga bostäder. 

Hyresgästen har ett direkt besittningsskydd och hyresspärrar finns för att säkra tryggheten. 

 

* När bruksvärde infördes i den svenska hyreslagstiftningen var utgångspunkten att hyror 

skulle sättas utifrån en hyresmarknad i balans. Eftersom marknaden förutsätts vara i balans så 

skulle parterna i hyresförhandlingarna i stort sett vara jämspelta. Förhandlingssituationen 

skulle inte störas av vare sig brist eller överutbud. Den överenskomna hyran i teorin skulle 

vara en marknadshyra på en marknad i balans. Praktiken är en annan. I tillväxtområden är 

bostadsmarknaden inte i balans. Det råder bostadsbrist i hälften av alla kommuner för 

tillfället. (Alfredsson, 2009) 

 

* Det nuvarande hyressättningssystemet har baserats av fastighetens byggnadsår vilket fått för 

stor betydelse. 

 

4.2 Andra modeller: 

Malmömodellen är den modell som andra städer tagit efter eller skapat nya varianter av. Det 

finns även en Göteborgsmodell som liknar Malmömodellen. Flera andra städer har varianter 

av Malmömodellen såsom i Göteborg och Linköping där man dock har lite andra 

beräkningsgrunder. 

 

4.3 Malmömodellen: 

* I Malmömodellen poängsätts en mängd egenskaper hos bostaden och dess omgivning.  

Delpoängen summeras och slutsumman bestämmer hyresnivån. Normallägenheten har en 

grundstandard som värderas till 366 poäng och extrautrustning ger extra poäng. 

Lägenhetsfaktorns poäng varierar mellan 40 till 230 poäng. Områdenas attraktivitet och 

poängtal bestäms utifrån de kriterier som framkommer via enkät till hyresgästerna. 

 

* Malmömodellen har införts successivt under flera år samtidigt som översynen av resterande 

områden fortsätter. 

 

Malmömodellen utgår från bruksvärdessystemet med marknadsanpassade hyror. I 

Malmömodellen är lägets påverkan uppdelad i tre delar, läge i staden, mikroläge och 

våningsläge. I Malmömodellen sätts hyran individuellt för varje lägenhet. Avsikten är att två 

lika lägenheter ska ha lika hyra. Problem uppstår då privata hyresvärdar ska använda MKBs 

(Malmö kommunala bostadsföretag) lägenheter som jämförelseobjekt vid hyressättningen. 

 

* Tidigare har de allmännyttiga bostadsföretagen tillämpat självkostnadsprincipen. 

Hyressättningen enligt Malmömodellen påbörjades 2001. Det har gjorts flera förändringar 

därefter. 

 

Malmömodellen innebär ett närmande mot marknadshyror. 

 

Läget bestäms av geografiskt läge, mikroläge och våningsläge. Standard värderas efter 180 

parametrar. Läget bedöms utifrån parametrar bestämda med hänsyn till forskning, 

undersökningar och studier av marknaden. Parametrarna är ett resultat av förhandlingar 

mellan Hyresgästföreningen och MKB. 

Hyressättningen enligt Malmömodellen bestäms enligt åtta steg: 
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1.Lägenhet tilldelas en relativ hyra 

2.Lägenhet tilldelas en grundläggande BVK (bruksvärdeskoefficient) poäng 

3.Generell lägenhetsstandard bedöms 

4.Generell fastighetsstandard bedöms 

5.Läget bedöms 

6.Summan av BVK-poängen om till en preliminär månadshyra 

7.Avvikelser i den individuella lägenheten bedöms 

8.Ny månadshyra bestäms 

 

Lägenheten tilldelas en grundläggande BVK poäng som sedan får tillägg eller avdrag 

beroende på lägenhetsstandarden och fastighetsstandarden i den fastighet till vilken lägenhet 

hör samt på läget. Sedan räknas den modifierade BVK-poängen om till en preliminär 

månadshyra vilken justeras med hänsyn till vilka avvikelser som finns i den aktuella 

lägenheten. Efter detta erhålls en definitiv månadshyra.( Bergsten, Josefson, 2006) 

 

Hyressättningen enligt Malmömodellen och de åtta stegen: 

 

Ett exempel: 

Lägenheten på 3 rum och kök med en area på 75 kvm belägen på våning 3 av 4 i området 

Lorensborg i Malmö. De egenskaper som är förknippade med lägenheten utöver är 

grundstandard: 

Generell lägenhetsstandard: Badrum är till ¾ kaklat och har klinkergolv, fönster i badrum 

finns, säkerhetsdörr finns, spisfläkt med utsug finns, diskbänken är lägre än 88 cm, 

diskbänksbelysning finns, balkong saknas 

Generell fastighetsstandard: Byggnaden har porttelefon, sophantering sker inomhus i 

byggnaden, lekplats saknas, 26-30 hyresgäster använder varje tvättstuga samt tvättstugan är 

helkaklad 

Läge: Lorensborg, påtagligt störande utsikt, hiss saknas 

Individuella avvikelser: diskmaskin finns, laminatgolv i vardagsrum, spis med keramikshäll 

 

Steg 1: Relativ hyra 

Den relativa hyran fås genom att addera lägenhetens area med ett värde för lägenhetens typ. 

Värdet för lägenhetstypen fås ur tabell. 

 

Tabell: 

  

Storlek Värde 

1 rks 32 

1 rkv 36 

1 rok 40 

2 rks 36 

2 rkv 40 

2 rok 45 

3 rok 50 

4 rok 54 

5 rok 57 

6 rok 60 

7 rok 62 
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I tabellen innebär att en mindre lägenhet med färre rum eller mindre area får en relativ hyra än 

en större lägenhet med fler rum eller större area. En lägenhet med 1 rks på 25 kvm och en 

lägenhet på 5 rok med arean 125 kvm får relativa hyror: 

1 rks 25+32=57 

5 rok 125+57=182 

Anledningen till att man sätter relativ hyra är att en lägenhet på fem rum kommer stå för en 

större del av hyran för gemensamma utrymmen som tvättstuga än vad en 1 rks står för. Den 

relativa hyressättningen är en faktor med lägenhetens storlek och typ. 

 

EX: Area=75 kvm 

 Storlek=3=>värde för storlek=50 

 Relativ hyra= Area + värde för storlek=75+50=125 

 Steg 1 – relativ hyra 125 

 

Steg 2: BVK 

BVK, bruksvärdeskoefficienten är mått på lägenhetens bruksvärde. Genom att ange hyran 

som kronor per BVK poäng ger mått på hur lägenhetens bruksvärde värderas. Hyran per 

kvadratmeter blir hög för små lägenheter och låg för stora lägenheter och ger missvisande 

bild. 

 

BVK anger istället för kronor/kvm, antal kronor per relativ hyra (BVK= årshyra/relativ hyra 

annorlunda skrivit årshyra = BVK*relativ hyra) 

Varje lägenhet tilldelas värde 366 BVK poäng oavsett storlek, standard och läge. Detta värde 

motsvarar en av MKB fastställd grundstandard. BVK poängens värde i kronor varierar 

beroende på hur stor relativ hyra lägenheten har och räknas om i kronor i steg 6 

 

EX: Grundstandard=366 

 Steg 1 relativ hyra 125 

 Steg 2 grundstandard 366 

 

Grundstandard 

Grundstandard utgör den lägsta förväntade standarden för en lägenhet. Se tabell 1. Här 

definieras i detalj vad som idag utgör lägsta förväntade standard på en lägenhet. 

Grundstandarden utgör utgångspunkten för Malmömodellen. Det är från grundstandardens 

BVK poäng som det görs tillägg och avdrag på de avvikelser som finns utifrån 

grundstandarden för de aktuella lägenheterna. 

 

Steg 3: Generell lägenhetsstandard 

Det tredje steget är, att bedöma hur den generella lägenhetsstandarden i huset till vilken 

lägenheten hör avviker ifrån den uppsatta grundstandarden. I detta steg handlar det om att 

bedöma vilken standard majoriteten av lägenheterna i ett hus har. Det innebär att BVK poäng 

antingen läggs till eller dras bort från grundvärdet 366. Om majoriteten av lägenheterna i ett 

hus har parkettgolv i vardagsrummet görs inget avdrag eller tillägg för detta. Det beror på att 

parkettgolv i vardagsrummet ingår i grundstandarden. Om majoriteten av lägenheterna har 

plastmatta i vardagsrummet görs ett avdrag för det eftersom det avviker från grundstandarden. 

Då minskas BVK poäng med 10,7 poäng. Har lägenheterna helkaklade badrum med 

klinkergolv ger det ett tillägg med 21,4 BVK poäng och fås ur tabell se bilaga 4 

Parameterlista med innehållande 130 parametrar avseende avvikelse på lägenhetsnivå. 
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EX: lght Generell lägenhetsstandard  BVK: 

 Badrum till ¾ kaklat med klinker 17,8 

 Fönster i badrum  1,8 

 Säkerhetsdörr  9,2 

 Spisfläkt med utsug  4,5 

 Diskbänk lägre än 88 cm  -7,1 

 Diskbänksbelysning  1,9 

 Balkong saknas  -10,7 

 Summa    17,4 

 

Steg 4: Generell fastighetsstandard 

Generell fastighetsstandard är på liknande sätt som generell lägenhetsstandard ett sätt att 

bedöma avvikelserna från grundstandarden. I den generella fastighetsstandarden bedöms 

själva fastigheten till vilken lägenheten hör. Man bedömer avvikelser från grundstandarden på 

fastighetsnivå. Ett exempel är att det i grundstandarden ska finnas viss växtlighet och 

cykelställ under tak. Uppfylls inte detta görs avdrag med ett visst BVK poäng. I detta fall -3,6 

poäng om gården saknar växtlighet helt och -1,8 poäng om cykelställ finns men ej under tak. 

På fastighetsnivå finns det 50 parametrar som fångar upp avvikelser på den aktuella 

fastigheten. Se tabell bilaga 4 Parameterlista. 

Ett exempel kan vara att fastigheten har ett miljöhus för tex. återvinning och är utrustad med 

en fasad av högre arkitektonisk kvalité. Det ger tillägg på 5,3 poäng (miljöhus) resp. 3,6 

(fasad av högre arkitektonisk kvalité). Dessa skiljer lite ifrån varandra. Det kan vara svårare 

att avgöra fasad av högre arkitektonisk kvalité. Man har då valt att förlita sig på subjektiva 

bedömningar och förhandling med Hyresgästföreningen. 

 

EX LGH Generell fastighetsstandard BVK 

 Porttelefon   3,8 

 Sophantering inomhus  1,7 

 Lekplats saknas  -3,6 

 26-30 hyresgäster per tvättstuga -3,6 

 Helkaklad tvättstuga  7,1 

 Summa   5,4 

 

Steg 5 Läge 

Läget har betydelse vid hyressättningen. Läget bestäms utifrån tre kriterier: 1) området (läget i 

staden), 2) mikroläge (läget i området) och 3) våningsläget (läget i huset). En skillnad mellan 

läget och generell lägenhets- och fastighetsstandard avseende BVK poäng är att läget inte har 

någon definierad grundstandard. Det som bestämmer lägets attraktivitet är i vilket område 

lägenheten är belägen i. Staden är indelad i tio attraktivitetsgrupper där grupp 1 är mest 

attraktivt och grupp 10 minst attraktivt. I Malmömodellen använder man sig av ett system där 

varje lägenhet får ett tillägg beroende på vilken attraktivitetsgrupp den tillhör. Tillägget blir 

mindre om lägenheten ligger i ett område tillhörande tex. Grupp 7 än om lägenheten ligger i 

ett område tillhörande grupp 5. Grupp 10 ger minst tillägg (40 poäng) och grupp 1 störst 

tillägg (230 poäng). 
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Tabell: 

  

Läge BVK 

Grupp 1 230 

Grupp 2 180 

Grupp 3 140 

Grupp 4 120 

Grupp 5 100 

Grupp 6 80 

Grupp 7 70 

Grupp 8 60 

Grupp 9 50 

Grupp 10 40 

 

Mikroläget ska ta upp parametrar som att lägenhet är störd av buller från en trafikerad gata, 

ligger vid en vacker park eller är av en påtagligt störande utsikt m.m. De fastställda 

parametrar som finns avseende mikroläget är tre till antalet och avser störningar utifrån tex. 

buller, trafik eller störningar inifrån tex. hiss samt påtagligt störande utsikt. I alla dessa fall 

görs ett avdrag med 8,1 BVK poäng. Mikroläget ska även beakta faktorer som att lägenheten 

är belägen i anslutning till en tungt trafikerad gata (avdrag), vanlig gata (normalt) eller 

paradgata (tillägg). Dessutom kan närhet till en vacker park påverka BVK poängen. Den 

samlade BVK poängen från mikroläget utgör antingen tillägg eller avdrag till den övriga BVK 

poängen. 

 

Våningsläge dvs. var i huset lägenheten ligger tar man hänsyn till vilken våning lägenheten 

finns på och om det finns hiss eller ej. Det bedöms mindre attraktivt att bo på bottenvåning 

eller att ha loftgång utanför och därav görs avdrag på 15 BVK poäng. Att bo högre upp i ett 

hus med hiss ses som en fördel och därför görs ett tillägg på dessa lägenheter. Finns det ingen 

hiss ges inget tillägg. Det ses alltid mest attraktivt att bo högst upp därför görs ett tillägg på 

dessa lägenheter med 5 BVK poäng och gäller oavsett hur högt huset är och om det finns hiss 

eller ej. Det spelar ingen roll om lägenheten ligger högst upp i ett tvåvåningshus eller i ett 16 

våningshus, tillägget blir ändå 5 BVK poäng. 

 

Tabell: 

 

 Våningspoäng (BVK) 

  Med hiss utan hiss Låghus 

Överst  5 5 

9-16  17 x 

6-8  14,5 x 

2-5  10 0 +10,5 

1  2,5 -2,5 +10,5 

BV/Loftg  -15 15 +10,5 

Källarhiss  2 x 

 

Ett exempel på detta är att två lägenheter den ena ligger på andra våningen i ett tvåvåningshus 

utan hiss och den andra ligger på 16:e våningen i ett 16 våningshus med hiss då blir tilläggen: 

   Våning Överst Totalt 

Lägenhet på 2:a våning utan hiss: 0 poäng 5 poäng 5 poäng 

Lägenhet på 16:e våning med hiss:  17 poäng 5 poäng 22 poäng 
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I Rosengård som är ett av miljonprogramsområden tillämpar man en parameter för låghus. 

Låghus definieras som ett hus med maximalt fem våningar. Se tabell ovan. 

 

Läget sammantaget: 

Lägets påverkan på hyressättningen är summan av de tre lägenhetsparametrarnas område, 

mikroläge och våningsläge. Praktiskt summeras de olika BVK poängen. 

 

EX lgh Område  Grupp Tillägg 

 Lorensborg  4          => 120 

 Mikroläge: 

 Påtagligt störande utsikt  -8,1 

 Våningsläge: 

 3 vån av 4, hiss saknas  0 

 Summa   111,9 

 

 

Lägets påverkan på hyran är hög. 

 

Steg 6:BVK räknas om till preliminär månadshyra 

I detta steg går man från alla tidigare BVK poäng till kronor dvs. att omvandla den nu 

uppnådda BVK poängen till en preliminär månadshyra. Först summeras alla BVK poäng som 

man har. 

 

EX lgh Steg 1 – Relativ hyra  125 

 

 Steg 2 – Grundstandard  366 

 Steg 3 – Generell lägenhetsstandard 17,4 

 Steg 4 – Generell fastighetsstandard 5,4 

 Steg 5 – Läge  111,9 

 Summa BVK  500,7 

 

Summan motsvarar preliminär månadshyra. Hur stor denna preliminära månadshyran blir 

beror på den relativa hyran. Sambandet: 

 

Preliminär årshyra= Summa BVK * Relativ hyra 

Preliminär månadshyra= Preliminär årshyra/12 

 

Sammanskrivet 

Preliminär månadshyra=(Summa BVK * Relativ hyra)/12 

 

En hög relativ hyra (stor lägenhet med många rum) ger i detta fall en högre preliminär årshyra 

då den multipliceras med BVK poängen. Den högre preliminära årshyran ger i sin tur en 

högre preliminär månadshyra. På samma sätt ger en låg relativ hyra en lägre preliminär 

årshyra vilket ger en lägre preliminär månadshyra. Varje BVK poäng har inget fast värde i 

kronor utan BVK poängen blir mer värd i kronor om lägenheten är större än om lägenheten är 

mindre. 5 rok lägenhet bör ha en högre månadshyra för dess relativt större andel i 

gemensamma nyttigheter än en 1 rks lägenhet då den större lägenheten använder sig i högre 

grad av nyttigheter. 

Se bilaga 4 Parameterlista. 
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EX lgh Relativ hyra  125 

 Summa BVK  500,7 

 

 Preliminär månadshyra=(Summa BVK*Relativ hyra)/12= 

   =(500,7*125)/12= 

   =62587,5/12= 

   =5216 kr 

 

Steg 7 Avvikelser i lägenhet 

Beakta avvikelser i den individuella lägenheten, de avvikelser som skiljer sig från den 

generella lägenhetsstandarden. Skillnaden är dock att i detta steg fås inte tillägg eller avdrag i 

BVK poäng utan nu istället direkt i kr/månad. Två liknande lägenheter kan skilja sig i hyra. 

Ett exempel är att två lägenheter av samma typ och storlek vilka ligger vägg i vägg på samma 

våning och som tänks vara helt lika förrutom att den ena lägenheten är utrustad med en öppen 

spis. Att en lägenhet som är utrustad med öppen spis ger enligt parameterlistan tabell ett 

tillägg på 107 kr. Hyresgästen får en månadshyra som är 107 kr högre än sin granne som 

saknar öppen spis. Se Bilaga 4 Parameterlista. 

 

EX lgh:  Avvikelser lägenhet  Kr 

 Diskmaskin   141 

 Laminatgolv i vardagsrum  -71 

 Spis med keramikhäll  35 

 Summa   105 

 

Steg 8 Ny månadshyra 

Den slutliga månadshyran i kr/månad. Den sätts genom att den preliminära månadshyran 

adderas/subtraheras med avvikelser som bedömts i kr för den aktuella lägenheten. 

 

EX lgh Steg 1 Relativ hyra  125 

 

 Steg 2 Grundstandard  366 

 Steg 3 Generell lägenhetsstandard 17,4 

 Steg 4 Generell fastighetsstandard 5,4 

 Steg 5 Läge   111,9 

 Summa BVK  500,7 

 

 Steg 6 Preliminär månadshyra 5216 kr 

 Steg 7 Avvikelser  105 kr 

 Steg 8 Ny hyra  5321 kr 

 

Hyran blir 5321 kr/månad. Hade lägenheten varit belägen i ett område i attraktivitetsgrupp 1 

hade hyran uppgått till 6466 kr/månad. Hade den istället varit belägen i ett område tillhörande 

grupp 10 hade hyran 4487 kr/månad. Skillnaden för en likadan lägenhet i det mest respektive 

minst attraktiva området är ca 2000 kr/mån. 

 

4.4 Uttalanden om Malmömodellen: 

* En reformering av hyresnivåerna liknande den i Malmömodellen gör att hyrorna justeras 

upp i attraktiva lägen och hyresintäkterna ökar. Högre hyresintäkter i ett hyreshus medför att 

fastighetsvärdet ökar. Därmed blir det dyrare för en eventuell bostadsrättsförening att köpa 
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fastigheten och detta skulle för de boende innebära att vinstmarginalen för ombildande av 

hyresrätt till bostadsrätt minskar. En högre hyra skulle således minska ombildandet till 

bostadsrätter, något som ligger i både MKBs och Hyresgästföreningens intresse. Det finns 

också en risk att höjda hyresnivåer medför ett ökat ombildande till bostadsrätter innan 

Malmömodellen är införd. Om hyresgästerna inser att deras hyror kommer att höjas blir de 

troligen mycket angelägna om att få ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Skälet till detta 

är att hyresgästerna vill hålla sin månadskostnad så låg som möjligt samtidigt som 

förutsättningarna för att göra en vinst på ombildandet minskar efter hyresnivåerna höjts. 

Således finns även risken att den oro som hyreshöjningar kan orsaka på marknaden också kan 

skynda på ombildningstakten. Detta motverkas av att hyresvärdar med all sannolikhet blir 

mindre benägna att sälja sina fastigheter innan modellen fått fullt genomslag. 

 

* Malmömodellen innebär ett närmande mot rena marknadshyror. Hyrorna i Malmömodellen 

är således inte att betrakta som rena marknadshyror, utan som marknadsanpassade 

bruksvärdeshyror. Att hyresgästernas värderingar i hög grad beaktas i Malmömodellen 

innebär alltså en återgång till bruksvärdessystemets grundtankar. 

 

* Kvalitetshyra är en utveckling av bruksvärdessystemet där ytterliggare kvalitetsfaktorer 

mäts och vägs in i förhandlingsarbetet. Bruksvärdeshyra utgör en prisreglering som avviker 

från marknadsekonomins lagar om efterfrågan och utbud. Hyrorna sätts som om marknaden 

vore i balans även när stor bostadsbrist råder. Som följd av att fler människor vill och kan bo i 

eftertraktade områden, minskar antalet lediga lägenheter där och bostadsköer uppstår. 
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5.Stockholmsmodellen 

 
5.1 Beskrivning av Stockholmsmodellen 

I Stockholms hyreskommitté har parterna i allmännyttan, de privata fastighetsägarna och 

Hyresgästföreningen varit överens om att hyresstrukturen i Stockholm inte varit konsekvent 

och att dagens hyror inte svarar mot hyresgästerna värderingar. Byggår har haft för stor 

påverkan på hyressättningen i förhållande till andra faktorer som standard och läge. 

 

Stockholm är byggt i årsringar. Se tabell  

 

Tabell  

  

Byggår Bostadsområde 

Före 1930 Östermalm, 

Vasastan, 

Kungsholmen, 

Södermalm 

1930-40-tal Hammarbyhöjden, 

Johanneshov, 

Traneberg, 

Västberga, 

Hjorthagen 

1940-50-tal Björkhagen, 

Tallkrogen, 

Bagarmossen 

Blackeberg, 

Vällingby 

1950-60-tal Fagersjö, Farsta, 

Hagsätra, Rågsved 

1960-70-tal Skärholmen, Sätra, 

Östberga, Akalla, 

Tensta, Rinkeby 

1980-90-tal Dalen, Skarpnäck, 

Södra Station, 

Smedshagen 

1990-tal S:t Eriksområdet, 

Norra 

Hammarbyhamnen 

2000-tal Hammarby Sjöstad, 

Liljeholmskajen, 

Västra Kungsholmen 

 

 

 

I projektgruppen ingår representanter från Hyresgästföreningen Stockholm, Fastighetsägarna 

Stockholm och de tre kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och 

Svenska Bostäder. 
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En utredning om systematiserad hyressättning inom Stockholm påbörjades hösten 2007. 

Projektgruppen tog i maj 2009 fram förslag till en ny hyressättningsmodell som kom att kallas 

Stockholmsmodellen som innebär bruksvärdeshyror där man betalar efter läge och standard. 

Förslaget innebär att hyressättningen i Stockholm ska utgå från hyresgästernas värderingar 

och att bruksvärdet för lägenheten ska bestämmas utifrån lägenhetens storlek, lägenhetens 

standard, fastighetens standard och bostadsområde och läge. 

Uppdragets frågor har varit: 

1) Bör det införas särskilda hyressättningsregler för lägenheter i nyproducerade hus? 

2) Bör reglerna ändras så att det blir lättare att anpassa bruksvärdet i det befintliga 

lägenhetsbeståndet? Bör det finnas möjlighet att i ett hus tillämpa skilda hyresnivåer 

för nyinflyttade och befintliga hyresgäster? 

3) Bör man underlätta för hyresgäster att åstadkomma individuella variationer genom s.k. 

tillval och frånval? 

4) Bör det ske några förändringar av reglerna om jämförelseprövning i 

bruksvärdessystemet? Finns det skäl att meddela närmare föreskrifter om 

hyresnämdernas utformning av beslut i hyressättningsärenden? 

 

Tre skäl till att förnya hyressättningen: 

* Tydlig: Alla måste ha makt och inflytande över sitt boende. Hyresgästen har rätt att förstå 

hur hyran sätts. Idag är det krångligt och därför behöver hyressättningen bli tydligare och 

enklare. 

* Rättvis: Modellen måste vara rättvis och rättssäker. Idag finns det skevheter i 

hyressättningen som ska rättas till. Hyressättningen ska vara konsekvent och följa vissa regler. 

* Likvärdig: Hyran ska bygga på hyresgästernas värderingar och bostadens kvalitet. Idag har 

likvärdiga lägenheter olika hyror. Det har minskat förtroendet för hyressättningen hos alla 

parter. De kriterier som bestämmer hyran kommer att bli fler, tydligare och vara väl 

förankrade. 

 

Arbetet har skett enligt följande: 

* Juni 2008 påbörjades arbetet till systematiserad hyressättning. Projektgruppens arbete var 

att definiera vilka variabler som bygger upp bruksvärdet. 

* Hösten 2008 genomförde projektgruppen studiebesök på vissa andra orter där 

hyressättningsmodeller genomförts som Umeå, Malmö, Norrköping och Göteborg 

*15 maj 2009 presenterade projektgruppen ett förslag på ny hyressättningsmodell. 

* 9 september 2009 valde hyreskommittén att anta Stockholmsmodellen som grund för en 

systematiserad hyressättning. Projektgruppen fick ett nytt uppdrag att precisera konkreta 

bruksvärdesparametrar och att ge förslag på parametrarnas värde i förhållande till varandra. 

De skulle även ta fram ett datastöd för poängsättning och simulering. 

* Den 18 maj 2011 presenterade projektgruppen förslag till modell med poäng för 

systematiserad hyressättning den s.k. Stockholmsmodellen med fem grundläggande 

bruksvärdesfaktorer och datastöd från Trimma. Hyreskommittén antog projektgruppens 

förslag 

* Den 3 okt 2011 strandade förhandlingarna om poängvärdet (kr/poäng) och 

implementeringen. 

* Januari 2012 återupptas förhandlingarna men strandar igen våren 2012 

 

Parterna var överens fram till okt 2012 tills de blev oense om 10-15 procent hyreshöjning för 

att införa systematiserad hyressättning. Hyresgästföreningen gick inte med på det. 

Hyresgästföreningen och fastighetsägare har gemensamt intresse att ta ansvar för 

hyressättningen. 



 22 

 

Projektgruppen beslöt att omsätta hyresgästernas värderingar till ett s.k. systematiserat 

bruksvärde via en enkätundersökning. Där framkom att hyresgästerna värderade främst 

trygghet och därefter närhet till servicefunktioner såsom post, livsmedelsbutik och kiosk. 

Därnäst kommer närhet till resor till Stockholm och sist lägenhetens beskaffenhet. En annan 

undersökning visade att hyresgästerna kunde tänka sig att betala 520 kr mer per månad för 

samma lägenhet om den legat i innerstaden. Denna rapport visade även att man idag betalar 

1102 kr mer än en genomsnittlig trerummare i innerstaden. 

 

Hyreskommittén satsade sedan på att ta reda på vilka värden olika lägenheter och typer av 

förvaltning den framtida hyressättningssystemet skulle ha. Hyran i Stockholmsmodellen 

kommer att ha bruksvärdet som grund. 

 

De tre viktigaste beståndsdelarna i värdet och den framtida hyran är bostadsområde och läge, 

fastighetens standard och lägenhetens standard, där parametrar poängsätts. Den slutliga 

summan av poängen bestämmer hyran. Lägenhetens storlek bestäms av antalet rum och kök 

eller annat utrymme för matlagning och lägenhetsarean. Lägenhetens standard mäts av 

modernitetsgrad, planlösning, balkong/uteplats, charm, ljudisolering, förvaringsutrymmen, 

parkering och läge i huset. Fastighetens standard bestäms av hiss, gårdsmiljö, tvättstuga, 

trygghet, avfallshantering, cykel och barnvagnsrum, generell underhålls och 

reparationsstandard och fastighetsservice. Bostadsområde och läge bestäms av läget inom 

bostadsområdet och av en fastighets geografiska lokalisering och allmänna läge i kommunen. 

Inom Stockholm finns tio kategorier från A till K där I hoppats över och flera bakomliggande 

faktorer använts för områdesklassificeringen som resultat från tidigare genomförda 

enkätundersökningar, interna bytesköer, kötider i den allmänna bostadskön se tabell 3 

 

Stockholmsmodellens fem huvuddelar 

1.storlek-antal rum 

2.modernitet och standard 

3.bebyggelsen/fastighetens karaktär 

4.bostadsområde och läge 

5.fastighetsservice/kvalitet 

 

Steg 1. Lägenhetens storlek 

Varje lägenhet får poäng utefter en tabell med relativa poäng. Tabellen bestämmer 

förhållandet mellan olika lägenhetsstorlekar och lyfter fram att kök och badrum har största 

bruksvärdesnyttan. Utöver poängen i relativtabellen ger även lägenhetsytans kvm poäng. 

 

Tabell: Relativtabell 

  

1 rks 27p 

1 rkv  30 p 

1 rok 34 p 

2 rok 40 p 

3 rok 44 p 

4 rok 49 p 

5 rok 52 p 

6 rok 55 p 

7 rok 57 p 

8 rok 59 p 



 23 

 

En lägenhet på 3 rok 77 kvm får totalt 121 poäng för storlek. (77+44=121 poäng) 

 

Steg 2. Lägenhetens modernitet och standard 

En lägenhets standard bestäms av modernitetsgrad då huset byggdes eller byggdes om. 

Stockholmsmodellen definierar sex olika typer där olika byggnadssätt och byggperioden 

ansetts ha präglat lägenheternas modernitet och standard. Modernitetsgraden märks främst i 

lägenheternas badrum och kök och ifall orginalstandarden finns kvar. Badrummen är 

fördelade efter 6 typer och olika poängfördelningar, se tabell 3. Badrummen i Typ 1 är på det 

sättet att de ännu inte kan förekomma i den äldsta bebyggelsen och har ingen generell 

standard. För de andra typer ändras standarden successivt. En lägenhet med ombyggt badrum 

ges 14 poäng, endast då badrummet är tillräckligt stort för att erbjuda samma grad av 

tillgänglighet som i de mest moderna badrummen. 

 

Tabell: Badrumspoäng 

  

Typ 1 -4 p 

Typ 2 -4 p 

Typ 3 -4 p 

Typ 4 -2 p 

Typ 5 0 p 

Typ 6 14 p 

Ombyggt  Upp till +14 p 

 

Kökens poäng är fördelade på sex typer efter standard och modernitet se tabell. 

 

Tabell: Kökspoäng 

  

Typ 1 -4 p 

Typ 2 -4 p 

Typ 3 -3 p 

Typ 4 -2 p 

Typ 5 0 p 

Typ 6 Upp till 10 p 

 

 

Steg 3. Bebyggelsens/fastighetens karaktär 

De äldre husen byggda fram till 1930 talet kan efter ombyggnad ha kvar mycket typiska 

detaljer som är uppskattade ex. takhöjd, fönstrens utformning, kakelugn/öppen spis, 

stuckaturer, trägolv, tidstypisk snickerier och planlösningar. Bedömningen ligger i hur mycket 

det bevarats. Modellen ger möjlighet att ge enskilda lägenheter upp till tolv poäng för charm. 

Även standard och modernitet påverkar fastighetens bruksvärde. Gårdsmiljön, elinstallation 

av modern standard påverkar också. Modernitetsgrad hela fastigheten ges upp till 6 poäng. 

Alla standardhus har samma värde. Lägenheter med stor charm byggde fram till 1930 talet ges 

3 poäng. Lägenheter byggda från mitten av 1960 talet till slutet av 70 talet i ytter och 

innerstad ges till -10 p. Lägenheter i nyproducerade hus byggda från början av 1990 talet till 

2010 talet har ett högre bruksvärde. Lägenheter i nyproducerade hus kan ges upp till 20 poäng 
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 *Charm    Upp till +15 poäng 

 -Äldre hus före (1930-tal) med charm och hög arkitektonisk kvalitet 3p  

 

-Lägenheter i äldre hus med väl bevarade tidstypiska detaljer( takhöjd, 

kakelugn, öppen spis, trägolv, snickerier-samlad bedömning) 

 

*Standardhus   0 p 

Hus byggda 1930-1960-tal och 1979-1990-tal 

 

*Storskalig bebyggelse   ned till -10p 

Bedöms individuellt efter grad av storskalighet samt husens och närmiljöns 

utformning 

 

*Lägenhet i hus med hög modernitet Upp till 20 poäng + 

extrapoäng  

-Nyproducerade hus från början av 1990-talet. Höga arkitektoniska, tekniska  

och materialkvaliteter samt hög tillgänglighet 

-Extra högt bruksvärde för nyproduktion(kan avtrappas) 

 

Steg 4. Bostadsområde och läge 

Stockholm har indelats i 37 områden där de grupperats från A till K se tabell 2. 

Bostadsområdena finns i en karta och varje område placeras in enligt denna karta. Bedömning 

av området grundas på undersökningar om hur attraktivt hyresgästerna tycker det är att bo där. 

Även kötider hos bostadsföretagen och bostadsförmedlingarna har varit viktiga i 

bedömningen. Andra faktorer som haft betydelse är närhet till centrum, kommunikationer, 

närhet till service och kultur, närhet till natur och grönområden, den upplevda tryggheten och 

säkerheten och ett områdes rykte. Område med beteckning A har högst attraktivitet, B näst 

högst och så i nedfallande skala till K. Se tabell 

 

Tabell: 

A 35 poäng 

B 33 poäng 

C 21 poäng 

D 18 poäng 

E 12 poäng 

F 9 poäng 

G 6 poäng 

H 3 poäng 

J 1 poäng 

K 0 poäng 

 

Störningar från trafik och flyg bedöms efter bullernivå i fastighetens närhet. Fastigheter med 

bullernivå över 70 dB har stor bullerstörning. Fastigheter som ligger i bullernivå 60 dB till 70 

dB har bullerstörning. 

Avdrag sker enligt följande 

  Stor bullerstörning -6 poäng 

  Bullerstörning -3 poäng 

 

Lägenheter som ligger i anslutning till en park, strand eller kaj har högre bruksvärde och ges 2 

extra poäng. 
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Steg 5. Fastighetsservice/kvalitet 

Service påverkar standard och upplevelsen av boendet. En bra kvalitet i förvaltningen 

kännetecknas av att fastighetsägaren jobbar seriöst och aktivt med förvaltning och service. I 

Stockholmsmodellen värderas fyra huvudområden inom förvaltningskvalité. 

1.God kundkontakt dvs. ge information, vara tillgänglig på besöks och telefontider och aktivt 

arbeta för att samtlig personal som möter hyresgästen gör detta med respekt och bra 

bemötande. 

2.Genom skötsel och tillsyn arbeta för renlighet och god boendemiljö. 

3.Den upplevda tryggheten i området och lägenheten och även relationer mellan grannar. 

4.Åtgärda fel och brister utan dröjsmål 

Vid en besiktning ska man göra en bedömning och hyresgästerna får fylla i en enkät. 

  Förvaltningskvalitet  från +6 till-4p 

För underhåll står hyresgästen för underhåll av ytskikt på väggar och golv i lägenhetens rum. I 

kök och badrum står fastighetsägaren för underhåll 

  VLU (valfritt underhåll)  -5 poäng 

  HLU (hyresgäststyrt underhåll) 3 poäng 

 

Det finns även andra egenskaper som påverkar och ger extra poäng. Det kan vara sådant som 

finns och upplevs inne i lägenheten eller sådant som gäller fastigheten eller gården. Se tabell. 

 

Tabell: 

  Lägenheten med balkong   +5 poäng 

  Lägenhet i hus<=3 tr med hiss  +2 poäng 

  Lägenhet mer än 3 tr upp i hus utan hiss  -2 poäng 

  Lägenhet högst upp i flervåningshus  +2 poäng 

  Lägenhet på bottenvåning   -1 poäng 

  Lägenhet i markplan   -2 poäng 

  Lägenhet som saknar lägenhetsförråd  -1 poäng 

  Lägenhet med extra dusch   +2 poäng 

  Lägenhet med fungerande eldstad  +2 poäng 

  Lägenhet i hus utan grovsoprum  -1 poäng 

  Lägenhet i hus med möjlighet till källsortering +1 poäng 

 

Fastighet med hiss   -2p/+2p 

Fastighet med Källsortering  +1 p 

Fastighet utan grovsoprum   -1 p 

Cykel och barnvagnsrum 

Gårdsmiljön m.m 

 

* Hyran för en enskild lägenhet kan inte räknas fram enbart utifrån de i modellen definierade 

bruksvärdesparametrarna och dess poäng. Vissa definierade bruksvärdesfaktorer är inte 

poängsatta och det kan även finnas andra egenskaper som påverkar bruksvärdet. Hyran sätts 

alltid i en lokal förhandling och efter en individuell bedömning av en lägenhets bruksvärde. 

 

*Avtal som finns inom de allmännyttiga bolagen och i privata beståndet påverkas inte av 

Stockholmsmodellen. Även avtal om bredband eller andra IT lösningar lämnas utanför 

modellen. 
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*Det är meningen att hyressättningen ska simuleras i alla tre bolagen innan den införs. 

 

5.2 Stockholmsmodellen idag: 
Fastighetsägarna har valt ut ett område på Kungsholmen på John Bergs plan 6 som pilotfall. 

Andra fastigheter som också så småningom kommer att börja med det nya systemet är 

Sveavägen 81, Banérgatan 54 och Tegelbruksvägen 11-13 i Hägersten. På samtliga platser 

föreslås en hyreshöjning med 10 %. Om detta skulle fungera och Fastighetsägarna får igenom 

sina krav skulle det innebära att modellen kan införas på andra platser i Stockholm. Det är inte 

meningen att sänka hyror i innerstaden eftersom det skulle påverka kreditvärdigheten för 

dessa fastigheter. Hyresgästföreningen hoppade av och därför hävdar dem att 

Stockholmsmodellen inte existerar. Motiveringen var att de ville att höjningar i innerstaden 

skulle motsvaras av sänkningar i ytterområden dvs. läget spelar större roll (DN artikel 22 jan 

2013). Hyreskommittén har inte fortsatt samarbetet med den ursprungliga 

Stockholmsmodellen. Någon av parterna kommer att överklaga under mars månads slut 2013. 

 

5.3 Beräkningsmodell enligt Stockholmsmodellen: 

Alla egenskaper utgör grunden för hyresberäkning. 

 

Ett exempel på Klingan 5, John bergs plan 6, Stadshagsberget, Kungsholmen 

* Fastighetsägare är Wåhlin Fastigheter AB med byggår 1937. 

* Ombyggt 2009-2010  

* 29 lägenheter med övervägande del små lägenheter 

* Relativ hyra i 2011 års nivå ca. 1430 kr/kvm 

 

Beräkning: 

58 kvm= 58 poäng 

2 rok= 40 p 

58+40=98 p 

 

Läge B=33 p 

Standardfastighet=100 p 

Kök typ1 =10 p 

Badrum typ 1= 10 p 

Ombyggd fastighet=6 p 

Fastighetsservice=2 p 

Övriga bruksvärdesvariabler=6p 

Totalt=167p 

Balkong=5p(fasta)=5*100=500 p 

 

98*167+500=16866p 

 

Från poäng till hyran 

98*167+500=16866p 

 

Poängvärdet=6 kr 

16866*6 kr= årshyra 101196 kr 

101196/12=8433 kr/mån 

Normhyra=1623 kr/kvm/år 

 

*Ett riktvärde att använda som ett underlag i hyresförhandlingen. 
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Utgångspunkten för implementeringen 

* Fastighetsägarna och de tre kommunägda företagen menar att inga hyror kan generellt 

sänkas när Stockholmsmodellen införs. 

* Nu utgående hyror i Stockholm är inte högre än ett bruksvärde. 

* Det är inte affärsmässigt att sänka hyror anser Fastighetsägarna 

* Sänkta hyror ger företagen problem med underhåll och renovering, främst i ytterstaden 

* Sänkta hyror ger sänkta fastighetsvärden ger problem med lånefinansieringen för 

fastighetsägare/banker 

* Sänkta hyror ger regional påverkan dvs. hyressättningen i Stockholm stad påverkar 

kranskommunernas hyressättning. 

 

Varför 6 kr poängvärde? 

Detta har man fått fram genom att räkna ut konstanten på den linje som fås genom 

poängsumman på olika fastigheter inom beståndet, sedan jämfört med dagens hyror. 

Poängvärdet 6 kr är enligt 2012 nivå. Vissa avvikelser finns från linjen. Det är de hyror som i 

så fall skulle höjas och sänkas t.ex. för lägenheter med lägst standard i läge K, som ej är 

upprustat i storskaligt miljonprogram. 

 

* Stockholmsmodellen medför att standard och läge tillsammans styr hyresstrukturen. 

Enskilda lägenheter påverkas också av andra bruksvärdesegenskaper. 

 

* När poängvärdet sätts till 6 kr innebär det att 20-tal av de 156 lägenheterna ligger på linjen. 

Dessa lägenheters hyror skulle inte påverkas av att hyressättningen baserades på 

Stockholmsmodellen. 
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6. Hur ser man på Stockholmsmodellen och dess framtid 
Kungsholmen utgör det första pilotfallet och därefter prövas det i några andra områden. Sedan 

är frågan om det ska kallas Stockholmsmodellen då alla parter som ingick första, inte är 

överens om Stockholmsmodellen. Parterna tolkar den nya lagen från 2011 på olika sätt och 

det har man inte kommit överens om. Det som kommer att hända är, att någon av parterna 

kommer överklaga. Det finns ingen enad slutlig beräkning men man kan räkna ut hyran. 

 

6.1 Uttalanden om Stockholmsmodellen: 

För: 

* Korrekta hyror är viktigt eftersom hyresrätter står under press av svarthandel, ombildning 

till bostadsrätter och även låg nyproduktion och behöver stärka sin långsiktiga ställning och 

utvecklas som upplåtelseform http://www.hyror.se/index.html 

(Hyresgästföreningen 2010) 

 

* Terje Gunnarsson säger att HGF inte tackar nej till Stockholmsmodellen men att de avvisat 

att införa Stockholmsmodellen enbart för områdesfaktorn. När man introducerar en 

systematisk hyresmodell ska man använda sig av alla faktorerna alltså både för lägenheterna, 

de gemensamma utrymmena i fastigheterna, husets skötsel och drift liksom 

förvaltningskvalitet och områdesfaktorn. Terje menar att modellen smyginförts. (15) Terje 

Gunnarsson, bofast 20120202) 

 

* Inför 2011 förhandlingar har Stockholmshem och Svenska Bostäder använt 

Stockholmsmodellen som argument för att införa högre hyror i innerstaden än i förorten. 8) 

(Hem och hyra 20111027) 

 

* Från Fastighetsägarna Stockholm konstateras att Stockholmsmodellen är en klart mer 

marknadsanpassad modell som de har velat ha under lång tid och att värderingen nu är snarlik 

den man har för bostadsrätter. (Tore Ljungkvist Tidningen city, Alfredsson 2009) 

 

* Hyran ska bygga på hyresgästernas värderingar och bostadens kvalitet. Idag har likvärdiga 

lägenheter olika hyror. 3) 

 

* Vid framtagande av denna modell har projektgruppen utgått från andra modeller i Malmö 

och Göteborg. Dessutom har Stockholm indelats i zoner i A-K där innerstaden anses mest 

attraktiv och zon A. Tensta och Rinkeby minst attraktivt. Hur mycket läget kommer att 

påverka vill inte projektgruppen säga innan bruksvärdesfaktorer har poängsatts. I städer med 

liknande modeller har läget påverkat 30 % på hyresnivån. En diskussion kan framläggas hur 

ex. Rinkeby och Tensta som skapar för att få ett bättre rykte ska tolkas och hantera situationen 

med att även staden dömer ut dessa som är oattraktiva 14) (20090519 Urban Dynamic 

Planning Forum) 

 

* Anledningar till att ändra hyressättningssystemet: alla ska ha makt och inflytande över sitt 

boende. Hyresgästen har rätt att veta hur hyressättningen sätts. Det behöver bli tydligare. 

(Hyresgästföreningen 2010) 1) 

 

* De inblandade i arbetet anser att den systematiserade hyressättningen, ”hyresgästernas 

värderingar” utgör själva kärnan i bruksvärdet. Hyresgästföreningens ledning hävdar att 

http://www.hyror.se/index.html
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bruksvärdessystemet är att system för generell hyressättning. Det är felaktigt. Bruksvärdet är 

istället ett verktyg för att jämföra hyror mellan lägenheter. (Alfredsson 2009) 

 

Mot: 

* Hyresgästföreningen har ställt ultimata krav rörande poängvärde som de övriga parterna 

Fastighetsägarna Stockholm och Stockholm stads tre bostadsföretag inte kan tillmötesgå. 

 

* Det var meningen att Stockholmsmodellen inte skulle leda till högre hyresintäkter för 

hyresbolagen vilket det inte blivit. De har krävt 10% höjning. Förutsättningen med 

Stockholmsmodellen var att hyresintäkter skulle vara detsamma och hyrorna skulle justeras 

inom beståndet. Det avgörande för hyrorna skulle vara lägenheternas storlek, standard, 

fastighetens standard och bostadsområde. Hyrorna ska spegla hyresgästernas syn på boende. 

 

* Bostadsbolagen begär att hyrorna höjs med 10%, hyresgästföreningen gick ur. Det blev ett 

nollsummespel. 4) DN Anders Frelin) 

 

* Det finns de som menar att man via Stockholmsmodellen kommer att kunna ge entydiga 

svar och när man har matat in parametrarna så kommer allt fram hur den ”rättvisa” hyran ska 

vara. Det blir hyresgästerna som sätter priset och man kommer inte behöva 

hyresgästföreningen till skillnad från andra städer. Det kommer inte behövas förhandling, 

ingen ombudsman och man behöver inte bli aviserad. 

 

* Nollsummespel som det hävdas beror på att det visat sig att hyrorna i lägenheter som har 

byggts de senaste 10 åren måste sänkas med 20% samtidigt som hyrorna i det äldre beståndet 

i innerstad måste höjas med 30% och i närförort med 20%. 

 

* Mellan 2008 och 2011 förhandlades den nya modellen fram. Nu är frågan om hur läget ska 

avgöra hyrorna i hyresnämnden. Hyresgästföreningen hävdar att Stockholmsmodellen inte 

finns. 4) (DN Anders Frelin) 

 

* De som hävdar mot Stockholmsmodellen menar att på sikt utplånas hyresmarknaden genom 

eftersatt underhåll, minskat byggande och omvandling till bostadsrätter eller ägarlägenheter. 

 

Allmänt: 

* Enligt Björn Alfredsson (bostadsdebattör) borde man för det första ta reda på hur allt ser ut 

och ta reda på statistik och jämföra allmännytta och privat och då kan man se att det i privata 

beståndet finns för höga hyror på vissa ställen och ta tag i det. För det andra anser han att man 

måste jobba politiskt med det för att inte en socialdemokratisk regering ändrar det och sätta in 

folk i den informationen. Det finns flera fall enligt honom och en är att det finns myter som att 

det är dyrare att bo i en nyproducerad lägenhet i Tensta jämfört med en icke ombyggd i 

staden. Det är som att jämföra äpplen och päron enligt honom. 9)(hem och hyra 2011) 

 

* De kommunala bostadsbolagen anser att de har för lite intäkter och höga kostnader jämfört 

med privata aktörer och genom förhandlingar har Stockholmhem och Svenska Bostäder 

använt Stockholmsmodellen för att hävda att införa höjda hyror. 8)(hem och hyra 2011 

Susanna Höglund handläggare på Stockholm stadshus) 

 

* Varken fastighetsägarna eller de kommunala bostadsföretagen har behov att öka 

lönsamheten, det är tillräckligt lönsamt för dem redan. Att äga hyresrätt är som att äga guld. 

Hyresgästföreningen hävdar att de fortsätter arbeta för en fungerande hyresmarknad som 
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sätter hyresgästerna i centrum och som bidrar till tillväxten i regionen och kommer att göra 

det tills det finns en fungerande hyressättning. 3) Terje Gunnarsson 2012) 

 

* Eftersom förslaget handlar om hur hyrorna ska sättas i de kommunala bolagen i Stockholm 

stad som därmed styr hyrorna i privata beståndet i Stockholms stad borde förslaget hanteras 

av de lokala hyresgästföreningarna i Stockholm. Det var odemokratiskt att beslutet togs i 

regionfullmäktige där majoriteten kommer från andra kommuner i regionen. Det är orimligt 

att delegater från Nynäshamn och Sigtuna ska kunna rösta på förslag som kan leda till 

betydande hyreshöjningar i Stockholms innerstad. (Alfredsson, 2009) 

 

* En ny hyressättning behövs också för att hyresrätten står under svarthandel, ombildningar 

till bostadsrätter och låg produktion behöver utvecklas och stärkas. 

 

* De kan inte acceptera en halv miljard ökade hyror. På sikt kommer de fortsätta att resonera 

hur man ska jobba med hyressättningen i framtiden. På kort sikt fortsätter de att förhandla 

hyror. 6)(DN Terje Gunnarsson) 

 

* Utvecklingen ska stärka hyresrättens långsiktiga ställning, skapar förutsättningar för 

nyproduktion och är transparant, logisk och tydlig 

 

* Det finns redan idag skillnad mellan hyror i inner och ytterområden och dels pga Stockholm 

är byggt i årsringar. 

 

6.2 Intervjuer: 

Jag har gjort intervjuer med de olika parterna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och 

Svenska Bostäder. Här följer frågor och svar. 

 

* Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist 

1)Anser ni att Stockholmsmodellen är klar? 

Svar: Delvis, klart med poäng men inte med poängvärdet. Man är överens om bedömning av 

bruksvärdesparametrarna, det finns vissa skillnader med andra modeller. Poäng kan man 

räkna ut men inte exakt hyra. Det finns ett underlag för förhandling. Man kan inte sänka 

hyrorna då får man banken på sig då sänker man värdet på hyresbeståndet. Man sätter antal 

poäng=0, ingen hyreshöjning eller sänkning då blir poängvärdet 6 kr när man räknar ut, det är 

konstanten på diagram. Poängvärdet är 6 kr enligt 2012 nivå. 

 

2)Har ni gjort stora förändringar från den ursprungliga modellen? 

Svar: se innan 1) 

 

3)Är Stockholmsmodellen aktuell för dagens samhällssituation? 

Svar: ja 

 

4)Vad strävar ni efter med Stockholmsmodellen? 

Svar: försöker få mer marknadsorienterad hyressättning, göra det bästa inom 

bruksvärdesmodellen 

 

5)Skulle modellen behövas förändras eller skulle det behövas läggas till något? 

Svar: Inte i det stora hela, men på detaljnivå. Inflation kan ändras, som gör att poäng 

förändras även poängvärde, bostadens avstånd till buss kan ändras etc. 
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6)Vilken effekt kan modellen tänkas få på framtida fastighetsunderhåll/nyproduktion? 

Svar: inget på fastighetsunderhåll, det påverkar genom att stimulera att bygga nytt, trygghet 

utvecklas. I innerstaden blir det mindre ombildning. De har gjort ett experiment med detta. De 

begärde 10%, det blir 30% lägre boendekostnader än om det hade varit bostadsrätt när de 

räknat på det. Det är lönsamt för fastighetsägare. När fler äger bostadshyreshus leder det till 

lägre ombildning. Det är svårt att veta med segregation ev. marginellt. Stockholm är en 

väldigt segregerad stad. 

 

7)Kommer det leda till mindre ombildning till bostadsrätter? 

Svar: Se 6) 

 

8)Hur tror ni att den framtida utvecklingen av hyresrätten kommer att se ut? 

Svar: Ser mörkt för hyresrätten i innerstaden. Det är lättare att äga. 

 

9)Ser ni några fördelar/nackdelar med modellen? 

Svar: Fördelar mer marknadsanpassad och steg i rätt riktning. Nackdelar är att den är 

besvärlig och är en fortsättning på hyresregleringen. 

 

10)Hur ser in på modeller som Malmö och Göteborg? 

Svar: På dessa ställen tog man de samlade intäkterna hos beståndet/poängsumman som gav K-

värdet 5,5 kr(poängvärde). I Stockholmsmodellen har man satsat mer på kvalitet, skillnaden är 

fastighetsservice. Göteborgsmodellen skiljer sig mest från Stockholmsmodellen. 

Malmömodellen är mest lik Stockholmsmodellen. Det som skiljer sig med Malmömodellen är 

att det är många fler parametrar än Stockholmsmodellen och man saknar kvalitén i 

Malmömodellen. 

 

Övriga kommentarer 

* I dagens läge är de inte överens om 6 kr som poängvärde. Det undersöks genom ett pilotfall. 

Man ska undersöka lagen, testa lagen och ta upp hos hyresnämnden som verktyg när de sätter 

hyra. 

 

* Fastighetsägarna menar att inga hyror kan generellt sänkas när Stockholmsmodellen införs 

eftersom 

 

* De nu utgående hyrorna i Stockholm är inte högre än ett korrekt bruksvärde 

 

* Det är inte affärsmässigt att sänka hyror-inga vakanser och stark efterfrågan 

 

* Sänkta hyror ger företagen problem med underhåll och renovering, främst i ytterstaden 

 

* Sänkta hyror ger sänkta fastighetsvärden som ger problem med lånefinansieringen för 

fastighetsägare/banker 

 

*Sänkta hyror ger regional påverkan, hyressättningen i Stockholm stad påverkar 

kranskommunernas hyressättning. 

 

*Kommunala bostadsföretagen, Svenska Bostäder 

1) Anser ni att Stockholmsmodellen är klar i sin nuvarande utformning? 

Svar: Nej, det finns en ramstruktur. Det finns fortfarande faktorer att sätta poäng på som 

detaljer. Ett exempel är charmfaktor som ger ett antal poäng 0-12p men man skulle behöva ge 
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det mer detaljerat vad varje poäng ska motsvara. Ett annat exempel är kök och badrum 

byggda efter 93, det behöver också preciseras bättre. Upplevelse av charm behöver man en 

samlad bild av, den kan man se på olika sätt. Man behöver skapa fler riktlinjer på 

bedömningsfrågor. En annan faktor som man ska ta hänsyn till är att värdet i en villa är högre 

än i ett bostadshus då man värderar jämförbara hyreslägenheter i både villa och bostadshus. 

Värderingar förändras också. Dessutom finns det idag passivhus dvs. hus där det inte finns 

några förluster energimässigt. Utvecklingen gör att modellen aldrig blir klar. Man måste 

ständigt utveckla modellen. Man är överens om poäng men inte överens om hur mycket 1 

poäng är värd och hur modellen ska implementeras. Hyresgästföreningen vill att modellen ska 

vara nollsummespel. Man behöver inventera bostäderna i bostadsbolag. En lägenhet som 

ligger i ytterområden ska vara billigare t.ex.i Skärholmen och man måste även kolla på vad 

hyran är idag. Ska man då sänka hyran? Hyresgästföreningen vill att det ska vara samma 

hyresintäkter som idag men man vill sänka i ytterområden. Enligt bruksvärdesmetoden ska två 

lika lägenheter ha lika hyra. Exempelvis i Haninge som ligger utanför årsringarna kan man 

inte genomföra implementeringen med nollsummespel, man måste göra på något annat sätt. 

Det blir svårt att jämföra en lägenhet i Haninge med en annan lägenhet i närheten av Haninge 

pga. Stockholmsmodellen. 

 

2) Skulle modellen behöva förändras i vilka avseenden i så fall? 

Svar: Jobba vidare med modellen, utveckla mer modellen. Den stora frågan är 

implementeringen, hur man får in modellen. Ska man höja hyrorna 30% på en gång. Det går 

inte att göra över en natt och alternativet är att kanske under ett antal år höja hyran. Först 

måste man veta vad målvärdet är, dvs. poängvärdet. 

 

3) Ser ni några fördelar/nackdelar med modellen? 

Svar: Fördelar, systematiserad hyressättning och man får struktur i hyressättningen som 

motsvarar hyresvärderingar. Den är mer transparent och tydligare. Inga nackdelar. Den skapar 

mycket positivt och enkelhet. 

 

4)Vilka problem kan man förutse? 

Svar: Svårigheten är med implementeringen. 

 

5)Vilken effekt kan modellen tänkas få på framtida fastighetsunderhåll/nyproduktion? 

Svar: Det ska finnas möjlighet att bygga nytt och sedan beror det på hur mycket poängvärdet 

blir. Hyran i inner och ytterområden bestäms av poängvärdet. En hyreshöjning påverkar de 

olika lägenheterna olika. Kvalitet påverkar bruksvärdet, ökad kvalité ska ge bättre underhåll 

och visar ifall det är seriösa bolag och det blir värt mer att bo. NKI som är nöjd kund index 

ges via enkätundersökningar och utifrån det ser man hur nöjd en kund är. Man skulle kunna 

göra detta inom modellen också kolla värden inom olika kategorier. Man skulle kunna 

använda det för att kolla förvaltningskvalité. Det finns bolag där man kan förhandla bort 

underhåll eller få ett utökat underhåll. I Stockholmshem har man förhandlat bort underhåll. 

HLU, hyresgäststyrtlägenhets underhåll, är det vanligaste och det har även Svenska Bostäder 

 

6)Hur tror ni att den framtida utvecklingen av hyresrätten kommer att se ut? 

Svar: Det finns behov av hyresrätten 

 

7)Hur ser ni på modellerna i Göteborg och Malmö? 

Svar: I Göteborg har man mer kvalité och förvaltningskvalité. Har inte så mycket info om 

dem. 

 



 33 

8)Leder det till inlåsningseffekter/segregation? 

Svar: Hyran i innerstaden blir högre och lägre i ytterstad. Modernitetsgrund och 

värderingsgrund påverkar. Även läge och nyproduktion påverkar. Stockholm är byggt i 

årsringar. Miljonprogrammet, 60 tals hus, ger viss attraktivitet och vissa hyror och ett 

sekelskifteshus andra värderingar och en annan hyra. Alla anser att sekelskifteshuset ska vara 

dyrare att bo i enligt attraktivitet. Det är det man ska justera så att det påverkar hyran också. 

Skulle man placera sekelskifteshuset i ett annat område än innerstaden skulle det fortfarande 

vara attraktivt. Miljonprogrammet har lägre värde. Det finns idag segregation via kötid. 

Exempelvis Tensta och innerstaden där det är olika lång kötid. Det är inte modellen som 

skapar segregation. Det skiljer sig för lite i hyressättningen. 

 

9)Kan det leda till mindre ombildning av bostadsrätter? 

Svar: Ombildningen har redan minskat, det har redan skett. 

 

 

* Hyresgästföreningen Stockholm Terje Gunnarsson 

1)Vad var tanken med Stockholmsmodellen, vad skulle den leda till? 

Svar: Det man gjort är att använda sig av systematiserad hyressättning med bruksvärdering 

där man utgått från generell värdering av hyresgästernas värderingar. Idag har man ett 

ramverk som man är överens om. Hyreskommittén existerar. Samarbetet är nedlagt. Man är 

överens om fastighetens parametrar och övrig poängsättning. 2009 tillsattes tjänstemän som 

skulle jobba vidare med arbetet med modellen. 2011 inträdde ny lagstiftning och som gjorde 

att man inte kunde gå vidare med arbetet. Man har inte pratat klart om det hela då man inte 

kom överens om systematiserad hyressättning. De vill att hyresuttaget ska fördelas inom 

beståndet. Man vill förhandla varje bolag för varje parts förutsättningar. 

 

2)Skulle modellen behöva förändras på något sätt? 

Svar: Ramverket finns kvar. Projektgruppen har lämnat ett arbetsdokument och inga beslut 

har lämnats. Det finns inga förändringar enligt tidigare. 

 

3)Har ni gjort stora förändringar från den ursprungliga modellen? 

Svar: se 1 

 

4)I vilka avseenden var ni kritiska till Stockholmsmodellen? 

Svar: Att det inte ska leda till ökat hyresuttag alltså öka bolagsintäkter 

 

5)Vilka förändringar skulle ni vilja föreslå? 

Svar: Förhandla hyror under tiden den ska fungera, sker en intrappning. 

 

6)Vilken effekt kan modellen tänkas få på framtida fastighetsunderhåll/nyproduktion? 

Svar: God förvaltningskvalité får man mer betalt för. 

 

7)Kommer det leda till mindre ombildning till bostadsrätter? 

Svar: Det är en politisk fråga, det finns ingen koppling. Det finns inget hinder att bygga dyrt 

med förhandlingar av presumtionshyror (produktionskostnader) 

 

8)Kommer det att påverka ombildning till bostadsrätter? 

Svar: se innan. 

 

9)Hur tror ni att den framtida utvecklingen av hyresrätten kommer se ut? 
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Svar: Hyresrätten finns kvar, fler hyresrätter. Det finns en politisk vilja att bygga, det finns 

privata företag som bygger hyresrätter idag 

 

10)Hur ser ni på modeller som i Malmö och Göteborg? 

Svar: Bra för dess städer. Nollsummespel i Luleå, Haninge etc. 

Det är en affärsmässig förvaltning. Kollar man i bolag som Wallenstam, HEBA Fastighets 

AB, Stena Fastigheter i Stockholm så tjänar de redan idag mycket. Nollsummespel, de vill ha 

mer fastän de redan har mycket sedan tidigare. De andra orterna klarade sedan tidigare av att 

ta fram system innan hyreslagstiftning uppkom. 

 

11)Leder det till inlåsningseffekter med segregation? 

Svar: Det skulle inte påverka, i så fall lite inlåsning. Det skulle bli en ekonomisk segregation 

på 25-30%. Ensamhushåll flyttar från innerstaden de har inte råd att bo kvar. Det blir inte som 

de tänkt från början med systematiserad hyressättning. 

 

Övriga kommentarer 

*I dagsläget sker inget, modellen finns inte kr/öre. De pratades om 30% hyresskillnader vilket 

Hyresgästföreningen inte är med på. Någon part kommer att överklaga till domstolen, de 

prövar före påsk 2013. Det är endast Kungsholmen som prövas. I den nya hyreslagstiftning 

ingår att de allmännyttiga bolagen inte ska vara hyresledande och att det ska vara 

affärsmässiga principer, vilket Hyresgästföreningen anser att det redan är. De har aldrig 

kommit fram till ett poängvärde. 
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7.Analys 
 

7.1 Jämförelse Stockholmsmodellen och Malmömodellen: 

Tanken med de båda modellerna är detsamma, dvs. att sätta parametrar som ger poäng och 

slutligen beräknar en hyra med poängvärde. 

 

Skillnader: Det är olika många steg i beräkningarna på modellerna. De har olika konstanter 

Malmömodellen har fler parametrar. Stockholmsmodellen har satsat mer på 

kvalitéparametrar. Stockholmsmodellen har poängvärde som är en konstant på 6 kr enl. 2012. 

Man har även räknat ut på liknande sätt i Malmömodellen och fått ut konstanten 5,5 istället 

för 6 som poängvärde. Stockholmsmodellen är inte klar med det satta poängvärdet och 

dessutom finns mer arbete att göra med de olika parametrarna. 

 

7.2 Analys av de olika uttalanden 

+ När det gäller svarthandel och ombildning påverkas alla i det fall man höjer hyror i 

attraktiva bostadsområden. Det medför högre hyresintäkter och att fastighetsvärdet ökar som 

leder till att det blir dyrare för en bostadsrättsförening att köpa fastigheten vilket i sin tur 

innebär att vinstmarginalen minskar. Det skulle då leda till färre ombildande till bostadsrätt. 

Dessutom om hyresgästerna inser att deras hyror skulle höjas blir de troligen intresserade av 

ombildning innan modellerna införs och då blir de angelägna att ombilda sina hyresrätter till 

bostadsrätter. Hyresgästerna vill ha sin månadskostnad så låg som möjligt för att få en vinst 

på ombildandet och det kan leda till att hyresvärdar blir mindre benägna att sälja sina 

fastigheter innan modellerna tas i bruk. 

 

+ Tanken är bra när det gäller hur man sätter värden på parametrarna och dess vikt i 

beräkningen. Läget ska ha stor tonvikt. 

 

-, + Att införa Stockholmsmodellen skulle innebära höjda hyror och är ett argument för att 

fastighetsbolagen ska öka sina vinster och även på hyresbeståndet. 

 

- Att sätta en hyra efter vad som är attraktivt efter ett rykte kan göra att folk påverkar 

områdets rykte åt olika håll. 

 

-,+ Enligt vissa skulle en sänkning av hyrorna inte kunna leda till nyproduktion och det leder 

till nollsummespel. 

 

- Det talas om att hyresgästerna har inflytande och makt över sitt boende. Detta är endast 

delvist sant och det finns även andra faktorer som påverkar förutom parametrar, som relation 

till andra lägenheter i Sverige. 

 

+ Modellen är bra för parterna då de vill ha ett hållbart system och det blir likvärdig 

beräkning 

 

-, + Idag har likvärdiga lägenheter olika hyror och de vill att hyresgästernas värderingar ska 

bestämma hur hyran ska bli. De får inflytande men det finns alltid olika åsikter om värdering 

eftersom den kan bero på personernas erfarenhet från tidigare boende om vad som är viktigt. 

Alla värderar inte samma sak lika och det som stör en kan främja en annan. 

 

- Det finns de som anser att man inte kommer att behöva hyresförhandlingar då 

Stockholmsmodellen införs och eftersom hyresgästerna själva kan mata in sina parametrar. 
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Då kommer de inte behöva hyresgästföreningen. Frågan är ifall det blir rättvist system då en 

hyresgäst själv kan välja att värdera ner sin bostad för att får en lägre hyra eller värdera högt 

sin lägenhet för att få bra rykte som påverkar hyran. De kommer att påverka hyran 

automatiskt. Människorna i ett område kan gå ihop och påverka vissa faktorer för att få som 

de vill med sitt område. 

 

- Det skulle kunna leda till mindre underhåll och bostadsbyggande ifall det blir lägre 

hyresintäkter om hyresgäster påverkar hyran via parametrar. 

 

- Förra året blev bostadsrätter till antalet fler än hyresrätter i Stockholms län. Bankerna har 

blivit en viktigare bostadsförmedlare. Stockholmsmodellens utformande leder med tiden till 

en ändrad samhällsstruktur där det är bankerna som i praktiken äger fastigheterna i 

innerstaden och det blir färre hyresrätter i innerstaden. 

 

- Man säger att exempelvis det är mest attraktivt att bo högst upp i bostadshus och samtidigt 

är det inte attraktivt för alla då det aldrig kommer att vara attraktivt för äldre eller 

handikappade. En parameter kan man se på flera olika sätt.  

 

- Modellen är baserad på yttre faktorer. Det finns inte med inre faktorer som vilket material 

huset är byggt av. 

 

- Modellen skapar risk för större felavvikelser med många parametrar som kan bli felkällor i 

beräkningarna ifall något inte stämmer i värderingarna. 

 

- Det skulle leda till en segregering eftersom det skulle bli dyrare att bo i innerstaden. 

 

-Skillnaden mellan en likadan lägenhet som ligger i ett attraktivt område eller ett mindre 

attraktivt område kan vara relativt stor. Skulle man å andra sidan jämföra en lägenhet som har 

alla udda skillnaderna i parametrarna och jämför den med en lägenhet som är lika stor i ett 

attraktivt område ger den inte en stor skillnad. Detta innebär att skillnaden i procent inte 

skulle vara stor mellan vissa lägenheter och alldeles för stor för andra när man jämför dem. 

Det ger inte en rättvisande bild, bara en förklaring till skillnader utan stor anledning. 

 

- Efterfrågan hör inte ihop med värderingar. Det ger olika grund för en hyressättning. Det ger 

riktlinjer och dessutom är det baserat på värderingar som alltid kan ändras. Hyresgästen har 

tidigare haft inflytande över hyran via förhandlingar i tvister om det uppstår. 

 

- Modellen skulle behöva förändras kontinuerligt hela tiden vilket ger mer jobb, dvs. olika 

generationer värderar olika, det sker utveckling i boende med tex. passivhus och 

samhällsstrukturen förändras. Det verkar vara svårt att få Stockholmsmodellen att 

implementeras. Sänkta hyror skulle påverka för mycket, värdesänkning av bostadsbeståndet 

som i sin tur ger andra konsekvenser på samhället 

 

-,+ Att modellen skulle leda till mer nyproduktion tyder på mer kapitalvinster. 

 

- Stockholmsmodellen skulle i vissa fall med äldre bestånd i innerstaden påverka en 

hyreshöjning på 60-80 %. 
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- I ett mindre attraktivt område kan man inte speglar de märkbara faktorerna som exempelvis 

service utan istället trygghet, säkerhet och trivsamhet. Det mindre attraktiva området kan ha 

bra kommunikationsmöjligheter och service. 

 

- Byggår kommer inte ha lika stor betydelse vilket kan ge en missvisande bild. Byggår anses 

ge standard. Gamla hus kan dock ha hög standard. 

 

- I områden där man sänker hyrorna kommer ingen vilja ombilda till bostadsrätter. En av 

anledningarna till ombildning är att skydda sig mot höjda månadskostnader. De får antagligen 

ingen avkastning heller ifall det ombildas. 

 

- Det finns en risk med hyressystemet att hyresgäster tror att de ska få sänkt hyra och att 

någon annan betalar mer. Det finns också risk att det leder till interna strider och besvikelse i 

förhandlingarna. 

 

- Om regionen beslutar för modellen så drabbas i första hand Stockholm stads hyresgäster av 

kraftiga hyreshöjningar och sedan sprider det sig till större delen av Stockholm och 

Stockholmsregionen där det är bostadsbrist. 
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8. Slutsats 
Det som skapat tvist kring Stockholmsmodellen är, att parterna tolkar lagen på olika sätt 

vilket gjort att samarbetet stannat upp och därmed införandet. Om arbetet med 

Stockholmsmodellen ska fortsätta bör fler parametrar tas fram samtidigt som systemet 

kontinuerligt ses över, eftersom samhället och människors värderingar ändras hela tiden. 

Dessutom kan man ifrågasätta om en enkätundersökning ger en rättvisande bild av boendets 

värdering. Människor har olika preferenser vid olika perioder i livet.  

 

Stockholmsmodellen utgör ett närmande mellan dagens strängt reglerade hyressättning och en 

hyressättning på en fri marknad. Den innebär fortfarande inte marknadshyra, men hyran 

hamnar närmare den teoretiska marknadshyran. I Malmö- och Göteborgsmodellerna har 

hyressättningen resulterat i höjda hyror i innerstaden och sänkta hyror i ytterområden.  

 

En konsekvens med Stockholmsmodellen är, att den kan bidra till att det blir mer förmånligt 

att äga hyresrätt, dvs för hyresvärden.  

  

Stockholmsmodellen kan genom enkätunderökningarna bidra till att ett bostadsområde blir 

mer attraktivt och därmed ökar segregationen. 

 

En friare hyressättning kan även leda till ökad nyproduktion. 

 

Om Stockholmsmodellen ska införas fullt ut, krävs att detta sker i hela regionen och eftersom 

Stockholms bostadsmarknad inte upphör vid kommungränsen. 
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(Urban Dynamic Planning Forum 20090519) 

15)http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/17/1/?item=art_art-s1/1773 ????? 

http://terjegunnarson.blogspot.se/2010/08/lordag-22-augusti-stockholmsmodellen.html 

http://boendetrygghet.blogspot.se/2009/06/stockholmsmodellen-gor.html 

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/87723 

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/hyresgaster-sager-jag-till-

stockholmsmodell_2963659.svd 

http://moderatacivilkommitten.wordpress.com/tag/stockholmmodellen/ 

http://www.fastighetsagarbloggen.se/2011/10/stockkholmsmodellen-och-perrongen/ 

www.lantm.lth.se/fileadmin/.../fileadmin/09_5187_Christian_Tufvesson.pdf 

http://www.hyror.se/index.html%20(hyresgästföreningen
http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/21/idag-g-ller-det-f-r-stockholmsmodellen
http://www.dn.se/sthlm/har-provas-nya-lagen--medtio-procent-högre-hyra
http://www.stockholmshem.se/Om-
http://www.dn.se/sthlm/stockholmsmodellen-kan-skrotas
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5098571
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/har-ar-stockholmsbolagen-som-maste-oka-vinsten-726
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/har-ar-stockholmsbolagen-som-maste-oka-vinsten-726
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/konsekvenserna-av-hyresmodellen-var-kanda-864
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/konsekvenserna-av-hyresmodellen-var-kanda-864
http://www.hemhyra.se/amnen/Stockholmsmodellen
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/rapport-om-nya-hyrorna-gav-fler-fragor-svar-1579
http://www.hemhyra.se/artikel/stockholm/rapport-om-nya-hyrorna-gav-fler-fragor-svar-1579
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-stockholm?video_id=2262559
http://www.updf.se/stockholmsmodellen-den-nya-hyressattningsmodellen-for-stockholm/
http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/17/1/?item=art_art-s1/1773
http://terjegunnarson.blogspot.se/2010/08/lordag-22-augusti-stockholmsmodellen.html
http://boendetrygghet.blogspot.se/2009/06/stockholmsmodellen-gor.html
http://www.stockholmsfria.nu/artikel/87723
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/hyresgaster-sager-jag-till-stockholmsmodell_2963659.svd
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/hyresgaster-sager-jag-till-stockholmsmodell_2963659.svd
http://moderatacivilkommitten.wordpress.com/tag/stockholmmodellen/
http://www.fastighetsagarbloggen.se/2011/10/stockkholmsmodellen-och-perrongen/
http://www.lantm.lth.se/fileadmin/.../fileadmin/09_5187_Christian_Tufvesson.pdf
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Internet Malmömodellen 

Malmömodellen exjobb, Bergsten, Josefson, 2006 

www.lantm.lth.se/.../06_5135_Emil_Bergsten_Daniel_Josefson.pdf 

 

http://boendetrygghet.blogspot.se/2009/06/bevare-oss-for-stockholmsmodellen.html 

www.boendetrygghet.se/Analys_av_Stockholmsmodellen.pdf 
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10.Bilagor 
 

Tabell 1: Grundstandard 

 

Lägenhetsnivå 1 rok 2 rok 3 rok >4 rok 

Hall              Ja 

Vardagsrum      Parkettgolv 

Övriga rum    Plastmatta 

Badrum   Plastmatta på golv och väggar 

Badrum   Duschhörna/badkar 

Separat wc                      Jag>(74,9 kvm)       Ja 

Kök, kyl & frys            Enkel   Dubbel 

Kök, diskbänk  Högre än 88 cm 

Kök, spis           Ja                 Minst 4 plättar 

Kök, matplatser 4 pers.  6 pers  8 pers 

Planlösning  - Genomgående lägenhet 

Balkong  -           Ja 

Förvaringsutrymmen  -     I förhållande till lägenhetsstorlek 

Takhöjd   Minst 2,40 m i halva lägenhet 

 

 

Fastighetsnivå  Alla lägenhetsstorlekar 

Gård   Viss växtlighet 

Gård   Få sittplatser 

Gård   Två lekredskap 

Sophantering   På gård under tak 

Förråd   Osektionerade 

Cykelställ   Under tak 

Port   Öppen-dagtid & låst nattetid/portkod 

Tvättstuga   Målad, i källare eller i separat tvätthus 

Tvättstuga   Två tvättmaskiner 

Tvättstuga   Centrifug & torkskåp/torktumlare 

Tvättstuga   16-25 hyresgäster per tvättstuga 

 

 

 

Tabell 2: Stockholmsmodellen: 

 

Innerstaden 

A: City, Gamla stan, Riddarholmen, Gärdet, Ladugårdsgärdet, Norrmalm, Vasastan, 

Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Södra Djurgården, Skeppsholmen, Beckholmen, 

Östermalm, Östra Kungsholmen. 

B: Hammarby Sjöstad, Ruddammen, Västra Kungsholmen, Lilla Essingen 

C: Danviksklippan, Hjorthagen, Stora Essinge 

D: Norra Djurgården, Ekhagen, Frescati 
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Söderort 

C: Gröndal, Liljeholmen, Årstadal, Gullmarsplan, Globen 

D: Gamla Enskede, Enskede gård, Enskedefältet, Johanneshov, Hammarbyhöjden, 

Björkhagen, Årsta, Midsommarkransen, Aspudden 

E: Hägerstensåsen, Hägersten, Västertorp, Mälarhöjden, Stureby, Svedmyra, Tallkrogen 

F: Kärrtorp, Enskededalen, Västberga, Solberga, Älvsjö, Långbro, Långsjö, Herrängen, 

Fruängen, Gubbängen 

G: Bandhagen, Högdalen, Liseberg, Örby Slott, Örby, Hökarängen, Farsta, Farsta strand, 

Larsboda, Sköndal 

H: Östberga, Bagarmossen, Skarpnäck 

J: Bredäng, Sätra, Hagsätra, Rågsved, Snösätra 

K: Skärholmen, Vårberg, Fagersjö, Skrubba 

 

Västerort 

C: Traneberg, Ulvsunda, Storra Mossen, Alvik, Äppelviken, Smedslätten, Stora Essingen. 

D: Nockebyhov, Nockeby, Höglandet, Ålsten, Riksby, Åkeshov, Åkeslund, Abrahamsberg, 

Olovsund 

E: Bromma kyrka, Norra Ångby, Södra Ängby, Beckomberga, Eneby, Mariehäll, 

Johannesfred 

F: Vällingby, Råcksta, Blackeberg 

G: Solhem, Lunda, Nälsta, Flysta, Sundby, Bällsta 

H: Kista, Grimsta 

J: Akalla, Bromsten, Hässelby Villastad, HässelbyGård, Hässelby Strand, Vinsta, Kälvesta 

K: Husby, Rinkeby, Tensta, Hjulsta 

 

 

Tabell 3: Beskrivning av badrums- och kökstyper 

 

Badrumstyper 

 

Typ 1 

Badrum i hus byggda före 30-talet tillhör inte någon homogen typ. De är byggda med mycket 

olika standard och framför allt ombyggda under olika tider som gör att standard/modernitet i 

badrum varierar. Lägenheter i dessa hus måste alltid klassificeras var för sig (hus byggda före 

1930) 

 

Typ 2 

Små badrum med badkar, oftast fristående. Klinker på golv och målade väggar. Separata 

kranar i tvättstället, högspolande toalett. (hus från 30-talet) 

 

Typ 3 

Något större badrum med klinker på golv och halvt kaklade väggar. Blandare i tvättstället och 

”modern” toalett. Mot slutet av perioden gjordes badrummen ibland något större med plats för 

tvättmaskin och ibland ett inbyggt torkskåp. (hus byggda från 1940 till tidigt 60-tal) 

 

Typ 4 

Större badrum med plastmatta och plasttapet på väggarna. Ibland kaklat runt badkaret och i 

övrigt målade väggar. Plats för tvättmaskin och ofta torkskåp. Extra wc i lägenheter på 4 rum 

och kök eller större. (hus byggda från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet) 
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Typ 5 

Stora badrum med plastmatta och 13 skift kakel runt badkar. Ettgreppsblandare i tvättställ och 

ibland termostatblandare i dusch. Förberett med el, vatten och avlopp för tvättmaskin och ofta 

torkskåp som standard. Dagens tillgänglighetskrav är i allmänhet uppfyllda vad gäller t.ex. 

dörrbredder och tröskelhöjder. Ibland är dock storleken på badrummen inte fullt tillräckliga. 

Extra wc i lägenheter på 4 rum och kök eller större. (hus byggda från sent 70-tal till slutet av 

80-talet, även badrum ombyggda under denna tid) 

 

Typ 6 

Fullt tillgängliga badrum med klinkergolv och helkaklade väggar. Termostatblandare i dusch 

och ettgreppsblandare i tvättställ. Elektrisk handdukstork. Ofta badkar som standard men 

alltid plats för badkar utan attt ge avkall på plats för tvättmaskin/torktumlare. Extra wc i större 

lägenheter, ibland extra dusch. (hus byggda från första hälften av 90-talet till idag, även 

badrum ombyggda under denna tid) 

 

Generellt hög kvalité på material vad gäller ytskikt och underliggande tätskikt. Även 

snickerier, armaturer och beslag av hög kvalité 

 

 

Ombyggda badrum 

 

Ombyggnader klassificeras efter vilken badrumstyp ombyggnaden gjorts. I sentida 

ombyggnader når dock oftast inte badrummen riktigt upp till Typ 6 p.g.a att de är för små för 

att kunna sägas vara helt moderna. 

 

Finns det fler våtutrymmen i en lägenhet t.ex en separat wc eller extra dusch, förutsätts dessa 

vara ombyggda till modernitet och standard som badrummet för att lägenheten ska klassas 

med en viss badrumstyp. 

 

 

Kökstyper 

 

Typ 1 

Kök i hus byggda före 30-talet tillhör inte någon homogen typ. De är byggda med mycket 

olika standard och framför allt ombyggda under olika tider som gör att standard/modernitet i 

köket variera. Lägenheter i dessa hus måste klassificeras var för sig. (hus byggda före 1930) 

 

Typ 2 

Små kök utan matplats( separat matrum i anslutning till köket). Låg bänkhöjd, får skåp och 

kort diskbänk. Oftast inga överskåp över spis och diskbänk. Kallt skafferiskåp och inget 

kylskåp från början. Helt plastbyggda snickerier. Oftast gasspis. ( hus byggda under 30-talet) 

 

Typ 3 

Större kök med matplats i köket. Mer skåp och arbetsbänkar, längre diskbänk och överskåp 

även ovanför diskbänken. Stänkskydd av kakel. Kylskåp från början men fortfarande kallt 

skafferiskåp. Mekanisk frånluft med utsug via ventil  i väggen ovanför spisen (och i 

badrummet). Från mitten av 50-talet började fabrikstillverkade snickerier att användas. Högre 
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kvalité än under den följande perioden, särskilt vad gäller luckor, lådor, gångjärn och övriga 

beslag. (hus byggda från 1940 till tidigt 60-tal) 

 

 

Typ 4 

Stora kök med matplats. Fabrikstillverkade snickerier med släta luckor och lådfronter av tunn 

board på smal träarm och ”pinngångjärn”. Större kylskåp och förberett för frys (ibland 

standard). Inget kallt skafferi utan skåp för torra specerier. Ibland spiskåpa och kryddhylla. 

Viss förberedelse för diskmaskin. Stänkskydd av plastmatta eller plastlaminat. (hus byggda 

från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet) 

 

Typ 5 

Kök med matplats, ibland i öppen planlösning med hall. Gott om bänkar och skåp. Samma 

kvalité på de fabrikstillverkade snickerierna som i typ 4. Större kylskåp och frys. Ofta till- och 

frånluftsventilation med spiskåpa (ingen egen fläkt i köket), 90 cm höga bänkar. Stänkskydd 

av kakel. Förberett för diskmaskin med ett skåp som lätt kan tas bort och avsättningar på 

vatten och avlopp samt åtminstone tomrör för el. (hus byggda från sent 70-tal till slutet av 80-

talet, även kök ombyggda under denna tid) 

 

Typ 6 

Kökssnickerier av högre kvalité. Luckor och lådfronter av MDF-board, heltäckande med 

självstängande gångjärn och glidlagrade lådor. Bättre diskbänksbeslag och bänkskivor av 

laminat eller trä. Fullstor kyl och frys, plats för mikrovågsugn och helt förberett för 

diskmaskin, ettgreppsblandare. Öppna planlösningar blir vanliga. Parkettgolv även i kök. 

Möjlighet till forcering av ventilationen i köket. (hus byggda från första hälften av 90-talet till 

idag, även kök ombyggda under denna tid) 

 

 

Ombyggda kök 

 

Ombyggnader klassificeras efter till vilken kökstyp ombyggnaden gjorts.  
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Bilaga  4 Parameterlista 
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