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Sammanfattning  

  

  Titel: Andrahandsuthyrning av bostadsrätter 

 

Författare Johan Bonander 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 149 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Andrahandsuthyrning, Bostadsrätter,  Lag (2012:978) om 

uthyrning av egen bostad 
   

I Sveriges tillväxtregioner råder en kraftig bostadsbrist. För att möta denna bostadsbrist 

behöver de tillkomma en stor mängd bostäder. För att finna en lösning på detta problem 

tillsattes en statlig utredning. Resultatet av utredning resulterade i flera olika förslag på hur 

det skulle bli enklare för privatpersoner att hyra ut bostäder.  Detta skulle i sin tur leda till ett 

ökat utbud av hyresmöjligheter. Föreslaget som presenterades innebär att ägaren till bostaden 

som hyrs ut ska få använda sig av en kostnadsbaserad hyra, denne ska ha fullständig 

dispositionsrätt vid hyresperiodens slut samt att bostadsrättsägare ska hyra ut sin bostad utan 

att behöva få uthyrningen godkänd av föreningens styrelse. 

 

Den 1 februari 2013 togs Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad i bruk. Lagen omfattar 

två av tre förslag från utredaren; Kostadsbaserad hyra och fullständig dispositionsrätt. Den 

tidigare lag som reglerar bostadsrättsägarens uthyrande förändrades inte. Syftet med den nya 

lagen är att privatpersoner ska med ges incitament att optimera sitt boende. Detta är tänkt leda 

till att de befintliga bostadsbestånd som finns i Sverige utnyttjas mer effektivt. Detta ska i sin 

tur leda till att Sverige får en flexiblare andrahandsmarknad med ett större utbud 

hyresmöjligheter och mer transparenta hyresnivåer.  

 

Syftet med denna uppsats är, att med hjälp av empiriska studier och analys, avgöra vilka 

förändringar som skett på den svenska bostadsmarknaden sedan införandet av nya lagen. 

Utöver de behandlas bostadsrättsföreningarnas roll kring andrahandsuthyrning. Slutligen görs 

en jämförelse med bostadsmarknaden i Oslo för att skapa en bild av ett möjligt scenario för 

Stockholms bostadsmarknad. 

 

Resultatet av uppsatsen visar att det sedan 1 februari 2013 skett en utbudsökning på 

andrahandsmarknaden för bostadsrätter med 21 %. Hyresnivån på samma marknad har ökat 

med 12 %. Det innebär att effekterna av den nya lagstiftningen har varit positiv och det har 

kommit ut mer hyresmöjligheter på den lovliga marknaden. Efter att det gjorts en jämförelse 

med Oslo visar studien att hyresnivåerna i Stockholm kommer ligga på en marknadsmässig 

nivå. 

 

På andrahandsmarknaden för bostadsrätter finns det fortfarande en stor del som hyrs ut 

olovligt. Det är svårt att avgöra varför men denna studie visar att i Stockholm finns de 

uppskattningsvis 9 224 bostadsrätter som hyrs ut olovligt. Detta skulle kunna förändras om 

lagen även skulle tillåta bostadsrättsägare att hyra ut utan att behöva begära tillstånds av 

bostadsrättsstyrelsen 
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  Title: Subleasing condominium 

 

Authors Johan Bonander 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number xxx 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Subleasing, Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

   

The Swedish growth regions suffer from shortage of housing. To counter this shortage the 

growth regions has to construct a large amount of residences. In order to find a solution to the 

problem the Swedish government started an investigation. The results of this investigation 

showed several different suggestions that would allow house owners to more easily sublease 

their homes. There were three different suggestions in the investigation. The home owner 

would be allowed to request a cost-based rent. The owners would have an unmitigated right to 

dispose their home at the end of the leasing period. For those living in  

Condominium they would have the right to sublease without requiring a board approval.  

 

On February 1 2013 the act “Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad” took effect. The 

act contains two out of the three suggestions that the investigator recommended; Cost-based 

rent and unmitigated right to dispose. The earlier act that regulates the owner’s right to 

sublease remains intact. The purpose of the new act is to give home owners incentive to 

optimize their housing. That is supposed to lead to a more effective use of the overall housing 

in Sweden. This is also supposed to lead to creating a more flexible market of subleasing 

options with a large supply of housing and letting rents be more transparent.  
 

The purpose of the thesis is, by using empirical studies and analyses, decide if there has been 

any changes on Stockholm housing market. Besides that the role that condominium 

regulations have on the subleasing market will be discussed. Finally a comparative study will 

be made with Oslo to show how a possible scenario would be on Stockholm’s housing 

market. 

 

The result of the thesis shows that since February 1
st
 2013 there’s been an increase in supply 

on the condominium subleasing market with 21 %. There has also been an increase in rent 

with 12 %. This means that the effects by the passing of the new act have been positive and 

there are more available renting options on the legal market. After the comparison with Oslo 

the study shows that Stockholm rent will be at a market based level. 

 

On the condominium subleasing market there’s still a lot of illegal subleasing. It’s hard to 

determine why but this study shows that in Stockholm there are approximately 9 224 

condominium that’s being subleased illegally. This could change if the act also would allow 

owners to sublease without having to ask the board for permission.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Urbaniseringen av Sverige har länge varit ett faktum. Enligt analyser från Statistiska 

Centralbyrån beräknas invånarantalet i Sverige nå 10-miljonersgränsen år 2018 (SCB, 2012). 

Uppskattningsvis 70 % av denna ökning kommer ske i Sveriges tre största städer; Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Bara i Stockholm innebär de en befolkningsökning om drygt 30 000 

personer per år. För att kunna klara av befolkningsökning behöver det tillkomma bostäder 

för att möta den skenande efterfrågan. (Boverket, 2013)  

I december 2011 beslöt regeringen att tillsätta en utredning för att analysera hur man skulle 

kunna skapa en mer flexibel och rörlig hyresbostadsmarknad. Denna utredning i rapporten 

SOU 2012:25. Rapporten ger flera förslag på förändringar som skulle ge privatpersoner 

incitament att optimera sitt boende och välja att hyra ut hela eller delar av sin bostad. Målet 

var att skapa en mer flexibel marknad med fler hyresmöjligheter.  

Förslaget i rapport SOU 2012:25 indelades i tre olika punkter: 

- Slopa krav på samtycke till uthyrning 

Kortfattat föreslår rapporterns utreda att varje bostadsrättsägare har rätt att hyra ut 

sin bostad så länge innehavaren ger styrelsen väsentlig information om uthyrningen. 

Styrelsen föreslås i sin tur ha möjlighet att begränsa den maximala andelen bostäder 

som får hyras ut i andra hand samt begära ett påslag på avgiften för att täcka 

eventuella merkostnader som kan uppkomma på grund av uthyrningen. 

- Friare hyressättning och kortare uppsägningstid 

Bostadsrättsinnehavaren ska ha möjlighet att begära en kostnadsbaserad hyra som 

inte sätts i paritet med hyresmarknadens bruksvärdeshyra. Hyresgästen föreslås ha 

möjlighet att frånträda bostaden följande kalendermånad efter uppsägning delgetts. 

- Ägarens dispositionsrätt tillförsäkras 

När hyresperioden löper ut ska bostadsrättsägaren ha full och omedelbar 

dispositionsrätt till sitt boende oavsett längd på hyresperiod. 

Förslaget togs med i regeringens budgetproposition vilket senare ledde till att ärendet togs 

upp i civilutskottet, där delar av förslaget röstades igenom. Det resulterade i Lag (2012:978) 

om uthyrning av egen bostad. Riksdagen godkände därmed den andra och tredje punkten 

som utredaren föreslog i SOU 2012:25. Gällande hyran säger den nya lagen att innehavaren 

har rätt till att begära hyra som baseras på ett marknadsmässigt avkastningsvärde på 

bostadens marknadsvärde och de driftkostnader som finns för boendet. Vidare följer lagen 

de förslag som presenterades angående uppsägningstiden. Hyresgästen har rätt att säga upp 

avtalet på följande kalender månad efter uppsägningen delgetts. För hyresvärden är 
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uppsägningstiden tre kalendermånader. När de kommer till punkten om dispositionsrätt 

följer den nya lagen utredarens förslag. Ägaren har full dispositionsrätt till boendet och 

hyresgästen kan ej kräva en förlängning efter det att hyresavtalet löpt ut. Likaså får 

hyresgästen ingen besittningsrätt av boendet även om de hyrt under en längre period, vilket 

är en skillnad vid andrahandsuthyrning av hyresrätter (Justitiedepartementet). 

 

1.2 Problemformulering/Syfte 

 

Det råder delade meningar om hur stor effekt denna lagförändring har på utbudet av 

bostadsrätter som hyrs ut i andra hand och hur hyresnivåerna kommer bli. I utredningen 

SOU 2012:25 baserar sig uppgifter på en annan utredning som gjordes av Stockholms 

Handelskammare 2011. I den utredningen fastställs det att en förenklad 

andrahandsuthyrning av privatbostäder kommer skapa närmare 43 000 bostadstillfällen bara 

i Stockholms län.  I utredningen görs ingen uppskattning över hur hyresnivåerna kommer 

skifta på lång sikt.(Linder 2011). 

Därför är syftet med denna uppsats är: 

- Undersöka i vilken utsträckning de tänkta förändringarna motsvarar de verkliga 

förändringar som skett. 

- Analysera och jämföra en möjlig hyresnivå för uthyrda bostadsrätter i jämförelse med 

en liknande marknad som använder sig av marknadsbaserad hyra. 

- Undersöka om de behövs ytterligare åtgärder för att öka privatuthyrningen.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Denna uppsats kommer att fokusera på Stockholms län. Stockholm är den stad med störst 

inflyttning och de finns en stor bostadsbrist. Vidare har Stockholm de högsta bostadspriserna 

vilket leder till att differensen mellan bruksvärdeshyran och den nya kostnadsbaserade 

hyran blir som störst. 

Då de beräknas att majoriteten av de hyresmöjligheter som beräknas uppkomma är i 

egenskap av bostadsrätt kommer uppsatsen enbart fokusera på den boendeformen. 

Ägarlägenheter och andra privatbostäder kommer enbart nämnas vid enstaka tillfälle eller 

de används i beskrivande syfte. 

Uppsatsen kommer heller ej beröra nybyggnation av hyres- eller bostadslägenheter som en 

lösning på bostadsbristen. 

Vid beräkningar av antal lägenheter, innehavare respektive bostadsrättsföreningar kommer 

de avrundas till närmsta heltal. 
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1.4 Disposition 

 

Kapitel 2 – Frågan kring uthyrning av privatbostader har blivit en bricka i det bostadspolitiska 

spelet och en debatterad fråga. I detta kapitel lämnas en redogörelse av hur de olika sidorna 

ser på frågan och för- respektive motargument mot Lag (2012:978) om uthyrning av egen 

bostad.  

Kapitel 3 – Efter de förändringar som skett i lagstiftningen har det skett förändringar på 

andrahandsmarknaden. I detta kapitel behandlas de undersökningar över de resultat som 

hittills fastställts och svaren från den enkät som skickades ut behandlas.  

Kapitel 4 – I flera nordeuropeiska länder finns de en friare privatmarknad för uthyrning av 

bostäder. Det är marknader liknar Sverige i demografin och den stad som överensstämmer 

bäst med Stockholm är Oslo. Därför kommer det göras en jämförelse och dras paralleller till 

Oslos hyresmarknad. 

Kapitel 5 – Här kommer analysen av uppsatsen genomföras över de material som blivit 

presenterat. 

Kapitel 6 – Uppsatsen slutsats presenteras. 

 

1.5 Metod 

 

För att besvara den hypotesen som ställts för uppsatsen används flera olika typer av källor. 

Främst baserar sig uppsatsen på empiriska studier som innefattar både intervjuer och 

enkätundersökning. Vidare används även teoretiska studier inom ämnet. 

Utgångspunkten har varit att studera hur Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad kom 

till. Detta har gjorts genom att studera utredningen SOU 2012:25 där utredaren kom med 

flera förslag för hur staten bör gå till väga för att skapa en flexiblare hyresmarknad med fler 

uthyrningsbara objekt. Utöver studera utredningen har även en intervju skett med utredaren 

Per-Anders Bergendahl. Anledningen till det är att i egenskap av utredare är han den person 

som är mest insatt i det förslag som lämnades till regeringen. Intervjufrågorna handlade 

främst om att ta reda på hur Bergendahl tänkt i sin roll som utredare och hur han kom fram 

till sina slutsatser.   

För att senare kunna ta reda på hur, och i vilken omfattning, förändringar skett på 

marknaden används det kvantitativt material i form av en enkätundersökning. Syftet med 

enkäten som skickades ut till bostadsrättsföreningarna är flerdelad. Först och främst för att 

se om de skett någon förändring i lägenhetsinnehavarnas beteende. Det omfattade frågor 

om hur stor andel av lägenheterna i föreningens bestånd som tros hyras ut idag och om 



 

9 

 

föreningarna märkt av en ökad efterfrågan på att hyra ut sen nya lagen togs i bruk, samt om 

föreningen tror att de finns uthyrning utan tillstånd idag. Andra delen av enkäten handlade 

om hur föreningarna ser på andrahandsuthyrning. Syftet med det var att skapa sig en bild av 

om föreningarna uppmuntrar andrahandsuthyrning eller om de motsätter sig det och om de 

finns några incitament för de att ändra ställning i frågan. Sista delen i bestod av öppna frågor 

om de finns fördelar med andrahandsuthyrning och varför samt om de finns problem med 

andrahandsuthyrning och varför. Då uppsatsen är avgränsad till Stockholm slumpades 

enbart bostadsrättsföreningar inom det området ut som deltagare i enkäten. 

Enkäten, ihop med teoretisk information, används för att konstruera exempel för hur stora 

förändringar de blivit på andrahandsmarknaden. Dessa exempel kommer dels statuera 

utbud- och efterfrågeförändringar samt visa utbudselasticiteten för marknaden. 

Detta kommer leda till att det görs tre olika uppskattningar kring utbudsförändringen. Den 

första basera sig på undersökningar av den statistik som idag finns över 

marknadsförändringarna. Den andra att baseras på den enkät som skickats ut till Stockholms 

bostadsrättsföreningar. Den sista uträkningen är en uppskattning över hur många fler 

bostäder som kan komma ut på marknaden om bostadsrättsinnehavare inte behövde få 

medgivande från föreningsstyrelsen. 

En del i uppsatsen är även att jämföra hur nivåerna på andrahandshyresmarknaden ser ut i 

Oslo som är en demografiskt lik stad och där de finns en fri marknad för 

andrahandsuthyrning. För att kunna göra det används data hämtad från hemsidor som 

förmedlar andrahandslägenheter i Oslo. De data analyseras per stadsdel och sedan räknas 

en snitthyra ut per kvadratmeter. Den hyran kommer sedan att valuta-anpassas och sedan 

appliceras på jämförande stadsdelar i Stockholm. Detta görs för att underlätta en 

uppskattning om hur andrahandshyrorna kan se ut om andrahandshyrorna i Stockholm 

släpps helt fria. 
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2. Debatten kring andrahandsuthyrning av privatbostäder 
 

Beslutet om förändra lagar för att förenkla andrahandsuthyrning har varit en känslig bricka i 

det bostadspolitiska spelet. Resonemangen i debatten har varit många och därför lyfts de 

främsta argumenten fram för att klargöra bilden av hur resonemanget gått. I den politiska 

debatten har de främst varit alliansen som varit positiva till de förslag som presenterades i 

regeringens budgetproposition 2012. Förslaget hamnade senare i civilutskottet som har som 

uppgift att lämna betänkanden på dessa frågor. De som varit motståndare till förslaget har 

varit de rödgröna partierna. Sverigedemokraterna har haft en vågmästarroll i ämnet. 

 

2.1 För Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

 

Det främsta påstående som presenteras är att en friare marknad innebär en flexiblare 

marknad. Genom att förenkla möjligheterna för bostadsrättsägare att hyra ut och att kunna 

begära en hyra är kostnadsbaserad, skapar det incitament till att bostadsrättsägaren väljer 

att optimera sitt boende och hyra ut hela eller delar av boendet. Den nya kostnadsbaserade 

hyran skapar en trygghet för ägaren som inte fanns innan. Tidigare skulle hyran för en 

privatbostad spegla hyresmarknadens bruksvärdeshyra. Om hyran var oskälig kunde 

hyresgästen få sin hyra prövad i Hyresnämnden och ansågs den vara för hög var 

bostadsinnehavaren tvingad att sänka sin hyra till den fastställda bruksvärdeshyran. 

Dessutom kunde ägaren bli skyldig att ersätta sin hyresgäst med den retroaktiva differens 

som betalats. Detta kunde ha förödande privatekonomisk effekt på de som blev fällda. Detta 

skapade en rädsla att hyra ut i andrahand. Eftersom hyran inte längre behöver spegla 

bruksvärdeshyran gör det att ägaren inte riskerar att göra en förlustaffär på uthyrandet. 

Dessutom kan inte en hyresgäst begära någon retroaktiv ersättning för en eventuellt betalad 

överhyra. Det skapar en ekonomisk trygghet som anses vara ett starkt incitament till att vilja 

hyra ut hela eller delar av sin bostad (Bergendahl 2012).  

Däremot är de inte sagt att en bostadsrättsägare har möjlighet att ta ut vilken hyra de vill. 

Lagen säger att uthyraren får ta en hyra som täcker de olika kostnader som finns kopplade 

till boendet samt en marknadsmässig avkastning på bostadens värde. Vilket enligt 

Justitiedepartementet idag ligger på kring fyra procent. Det innebär att hyresgästen 

fortfarande kan få sin hyra prövad i hyresnämnden. Men att en eventuell efterfrågad 

överhyra justeras ned till den kostnadsbaserade hyran och inte bruksvärdeshyran. Sedan kan 

inte hyresgästen kräva en eventuell retroaktiv ersättning. Vilket i sin tur ställer större krav på 

hyresgästen att undersöka vad den rimliga hyran är på marknaden innan denna går in i ett 

hyresavtal med en bostadsrättsägare (Regeringskansliet). 

Den nya lagen skyddar även ägarens intressen genom att ge denne full dispositionsrätt för 

lägenheten oavsett hur länge denne hyr ut. Detta var något som utredaren bakom 

betänkandet SOU 2012:25 ansåg vara givet. Tidigare ansågs det vara en krånglig lagstiftning 
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där en hyresgäst som hyr en bostadsrätt i andrahand kan få besittningsrätt om denne bott i 

bostaden i mer än två år. Detta skulle kunna innebära att bostadsrättsägaren har köpt en 

lägenhet med boenderätt utan att för den delen kunna bo i lägenheten. Ett teoretiskt 

exempel skulle vara att en tvåa köps i Stockholms innerstad för 2 miljoner, av något skäl vill 

bostadsrättsägaren hyra ut lägenheten i två år och blir av med besittningsrätten men är 

fortfarande ägare till fastigheten i och med bostadsrättsstrukturen. Med andra ord skulle 

personen i fråga köpa något för 2 miljoner som denne inte kan utnyttja. Det anses vara ett 

absurdum. Det är just denna krångliga lagstiftning som utredaren motsatte sig och föreslog 

skulle förändras. 

En naturlig påföljd av en friare marknad är att det hyresavtal som formas mellan 

bostadsrättsägare och dess hyresgäst är ett avtal som enbart involverar dessa parter. Det 

innebär att bostadsrättsägaren har, i egenskap av hyresvärd, fortfarande ansvar jämte 

bostadsrättsföreningen. Ägaren är fortfarande skyldig att upprätthålla de åtagande som 

krävs i form av städning, skötsel och hänsyn. Enligt lag om uthyrning av egen bostad är 

hyresgästen fortfarande skyldig att vårda lägenheten (24§ Hyreslagen) och vid eventuell 

misskötsel kan hyresrätten förverkas (42§ Hyreslagen). Per definition av de ansvarsled som 

uppkommer blir bostadsrättsägaren ansvarig för sin hyresgästs företeelser jämte föreningen.  

Det tros idag finnas ett stort mörkertal på den svarta bostadsmarknaden. De är ingen som 

vet hur många lägenheter inom Stockholms län som idag hyrs ut svart. Det är mångas tro att 

den nya lagen kan skapa en mer transparent andrahandsmarknad vilket skulle gynna alla 

inblandade. Svenska staten får en potentiell skatteintäkt. Bostadsrättsägarna får en större 

trygghet då deras dispositionsrätt är säkrad och att de har täckning för sina kostnader. För 

hyresgästerna skapas en ökad trygghet då bostäder som tidigare hyrts ut olovligt istället hyrs 

ut lovligt. Vilket anses skapa ett mer hållbart och långsiktigt förhållande (Rankka, 2013). 

Politiskt sett har de varit allierade partierna som varit positiva till en friare 

andrahandsmarknad. De va initialt alliansen som lämnade förslag och i Civilutskottets 

betänkande 2012/2013:CU3 konstaterar de allierade ledamöterna följande: ” I likhet med 

regeringen kan vi konstatera att det inte kan anses innebära ett avsteg från den kooperativa 

tanke som bostadsrättslagen vilar på att ge bostadsrättshavaren rätt att under viss tid 

upplåta lägenheten utan några skäl för upplåtelsen.” Vidare skriver ledamöterna i sitt 

betänkande att föreningen kan neka bostadsrättsägarens rätt att hyra ut sitt boende om de 

finns befogad anledning för dem att göra det. Med befogad anledning menas där de 

bevisligen är en belastning för föreningen och de omintetgör föreningens möjlighet att sköta 

fastigheten och värna om övriga medlemmar.   

Med andra ord anser de allierade att de inte finns skäl att oroa sig för att föreningsfriheten 

blir negativt påverkad av att bostadsrättsägaren inte behöver begära tillstånd för 

andrahandsuthyrning. Bara denne informerar styrelsen om sina intentioner så att styrelsen 

har en möjlighet att se över situationen i föreningen. Därmed menar de allierade 
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ledamöterna att en bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut sitt boende utan att föreningens 

styrelse ska lämna sitt godkännande (Civilutskottet 2012). 

I utredningen SOU 2012:25 föreslås att en uthyrningsperiod av en privatbostad får sträcka 

sig i max fem år. Där hänvisar utredaren till att flera högskoleutbildningar sträcker sig i upp 

till fem år och de kan anses vara för kort uthyrningstid för att de skulle gynna individer som 

har ett spekulationssyfte. Detta är däremot något som de allierade ledamöterna i 

Civilutskottet delvis reserver sig för i sitt betänkande. Där säger de att de inte vill sätta någon 

tidsbestämning innan remissinstanserna lämnat svar. Det skäl som uppges är att om fler 

uthyrningar sker under en längre period finns de risk för att de minimerar omsättningen av 

bostadsrätter vilket i sin tur skulle skapa en kontraproduktiv marknad. Istället förespråkas en 

kortare uthyrningsperiod men ingen bestämd tidsperiod finns med i betänkandet. För att 

undvika att incitamenten för en flexiblare marknad utnyttjas i spekulationssyfte vill de 

allierade se att bostadsrättsföreningarna istället nekar medlemskap till de som anses köpa 

bostadsrätter i spekulationssyfte. Samt att medlemmar som enbart haft boendet i mindre än 

ett år måste lämna beaktansvärda skäl vid händelse av att de vill hyra ut. 

Angående hyresnivån säger de allierade ledamöterna att en bostadsrättsinnehavare ska få 

begära den kostnadsbaserade hyra som tidigare nämnts. Genom att göra uthyrningen 

enklare spås de även öka utbudet vilket i sin tur bör ha en prispressande effekt. De sägs även 

skapa en mer överskådlig marknad där hyresgästerna får en större möjlighet att göra 

prisjämförelser (Civilutskottet, 2012). 

 

2.2 Mot Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

 

De som motsätter sig den nya lagen anser att dessa förändringar enbart kommer skapa 

större klyftor i samhället, utan att det skapar fler bostäder. Systemet med bruksvärdeshyra 

skapades initialt till hyresmarknaden för att skydda hyresgästens besittningsrätt. Genom att 

använda sig av ett system där hyresnivåer bestämdes efter jämförelse med likvärdiga 

bostäders hyra på orten skapades en hyresutveckling som är stabil och som skapar en 

trygghet genom att man garderar sig mot skenande hyror från främst privata 

fastighetsägare. Innan Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad infördes skulle 

hyresnivån för andrahandsuthyrning av privatbostäder följa hyresmarknadens modell med 

bruksvärdeshyra (Hedman 2008). 

De som motsätter sig nya lagen menar att de för hyresgästen inte spelar någon roll om den 

som hyr i andrahand hyr av en bostadsrättsägare eller av någon som har ett 

förstahandskontrakt i en hyresrätt. Istället menar de att den nya marknad som skapas 

kommer bli en segregationsmarknad som enbart är till för de som har råd att betala. Och det 

omintetgör syftet med att använda sig av bruksvärdessystemet. Majoriteten av de som idag 

bor i andra hand är ekonomiskt utsatta grupper som ungdomar, studenter och 
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låginkomsttagare. Varav många inom dessa grupper letar efter sina första boenden. Dessa 

skulle få ännu svårare skaffa sig en bostad om de skulle ske en kraftig hyresökning då 

utbudet av lägenheter skulle minska för dem (Lokko, 2013). 

Flera ledamöter i Civilutskottet har lämnat särskilda yttranden om dessa problem. En av de 

problem som nämns är utskottets särskilda betänkanden är att ett avskaffande av 

hyresgästens möjlighet att få eventuellt överhyra återbetald retroaktivt försätter 

hyresgästen i en än mer utsatt position. Denna regel är konstruerad för att upprätthålla 

systemet med bruksvärdeshyra, oavsett upplåtelseform. Regeln skapar även ett skydd mot 

de ockerhyror som förespås finnas på andrahandsmarknaden. Försvinner de kommer 

hyresvärdar fortfarande kunna kräva ockerhyra och om hyresgästen vill ta ärendet till 

hyresnämnden för att få hyran prövad finns de risk att hyresvärden agerar genom att säga 

upp hyreskontrakt. Framförallt på en marknad som den i Stockholm finns de problem med 

sådan lagstiftning. Det skapas ett moment 22 för hyresgästen där lagen säger att 

hyresvärden inte får ta ut ockerhyra men om sådan existerar och de väljer att ta de till 

hyresnämnden kommer de förmodligen bli uppsagda eftersom bostadsrättsägaren har ett 

enormt utbud av hyresgäster att välja bland med minimal transaktionskostnad för ett byte 

av hyresgäst (Civilutskottet, 2012). 

Ett annat problem som lyfts fram vid debatten kring den nya lagen är tidigare nämnda 

svarthyror. På den svenska marknaden har det länge varit ett problem och de anses finnas 

ett stort mörkertal kring antalet. De som motsätter sig den nya kostnadsbaserade hyran 

menar på att det enda skillnad som skett är det som tidigare ansågs vara ockerhyror har med 

stöd av den nya lagen legaliserats. I och med att hyresgästen bästa försvar mot ockerhyror 

tagits bort, möjligheten att få retroaktiv ersättning om hyresgästen tar sitt ärende till 

hyresnämnden, så anses de att bostadsrättsägaren får en ännu starkare ställning mot sin 

hyresgäst. Då de hyror som tidigare varit olagliga så anses de att det ökade utbud som 

påståtts öka med den nya lagstiftningen egentligen bara är olovliga hyreskontrakt som 

istället blir lovliga hyreskontrakt. Veronica Palm, Socialdemokraternas talesperson i 

bostadsfrågor säger i en artikel i Svenska dagbladet att: ”… Regeringen har legaliserat det 

som tidigare var svarthyror.”  (TT, 2013). 

Även bostadsrättsföreningarna bli drabbade. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver 

Anders Lago, HSB, och Barbro Engman, Hyresgästföreningen, att det är en stor risk att 

bostadsrättsföreningarna blir påverkade negativt. I egenskap av att föreningen är 

fastighetsägare finns de ett behov att ta gemensamt ansvar för skötsel och ekonomi. Något 

som undermineras om de för stor del av det totala beståndet hyrs ut i andra hand. Då 

hyresgästen inte har något ansvar jämte föreningen är det att räkna med att hyresgästens 

intresse för skötsel av fastighet och område minskar (Lago, A., Engman, B,. 2013).  

I motion 2012/13:C422 och motion 2012/13:C433 framkommer samma åsikter. En 

förändring av bostadsrättslagen där man fråntar styrelsen möjlighet att kontrollera sina egna 

riktlinjer anses underminera föreningarna och inkräkta på den demokratiska struktur som 
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bostadsrättsföreningarna är uppbyggd kring. Denna struktur bygger på gemensam skötsel 

och underhåll av fastigheten och en ökad andrahandsuthyrning spås minska det kollektiva 

ansvaret vilket i sin tur äventyrar fastighetens skick vilket kan ha en negativ effekt för övriga 

medlemmar (Civilutskottet, 2012). 
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3. Stockholms andrahandsmarknad efter lagändringen 

 

3.1 Befintliga undersökningar som gjorts 

 

Tanken bakom den nya lagstiftningen är att skapa incitament för bostadsrättsägare att hyra 

ut de outnyttjade bestånd som tros finnas. En del i denna uppsats syfte är att undersöka om 

det blivit någon effekt på marknaden sedan lagstiftningen infördes 1 februari 2013.   

Eftersom den nya lagen enbart varit i bruk i några månader finns det dag lite överskådlig 

statistik över hur stora förändringar som har skett på andrahandsmarknaden. De 

spekulationer och argument för respektive emot lagen går än så länge inte att styrka fullt ut.  

Däremot har de börjat gå att utröna tendenser till en förändring både gällande utbudet av 

lägenheter och hyresnivåer. Om de enbart handlar om normala fluktuationer i marknaden, 

synergieffekter av medias inverkan eller faktiska förändringar är svårt att avgöra. Personer 

insatta tror att de kommer dröja, åtminstone året ut, innan man kan se klarare resultat.  

Det undersökningar som hittills gjorts för att finna förändringar på andrahandsmarknaden 

baserar sig på statistik hämtad från sajten Blocket där annonsörer annonserar att de ämnar 

hyra ut sina bostäder i andrahand, samt från företaget Bostad Direkt som förmedlar 

andrahandsbostäder. Många av de resultat som publiceras i tidningar är procentuella vilket 

kan göra de svårt att skapa en uppfattning om antal nya lägenheter som kommit ut på 

marknaden. Framförallt med tanke på att den första uppskattning som gjordes inför 

lagförändringen var att de skulle komma till 43 000 nya bostadstillfällen. 

Den 8 april 2013 publicerade Svenska Dagbladet en artikel där de redovisar siffror från en 

undersökning de gjort på andrahandsmarknaden. Tidningens genomförde sin undersökning 

genom att jämföra statistik från annonssajten Blocket. De jämförde utbud och pris på 

andrahandslägenheter under perioden januari-mars 2013 och jämförde de med statistik från 

samma period 2012. Resultat blev att man kunde se att det skett en utbudsökning på 29 % 

samtidigt som det skett en hyresökning på 12 %. Viktigt att ha i åtanke är att de inte finns 

några garantier för att den informationen som kommer från Blocket är representativ för 

marknaden. Sedan är det osäkert om prisnivån är helt korrekt då undersökningen baserar sig 

på annonsörens begärda hyra vilket inte nödvändigtvis blir den slutgiltiga hyran. Till 

tidningen Hem & Hyra återger Roger Gustafsson, nationalekonom på Boverket sin syn: 

”Eftersom de inte finns någon officiell statistik är de svårt att följa utvecklingen på 

andrahandsmarknaden och det här materialet är begränsat, men den rimliga förklaringen är 

att det idag är helt lagligt att ta ut betydligt högre hyror.” (TT 2013). 

Det är flera tidningar som gjort undersökningar i ämnet baserat på statistik från sajterna 

med andrahandsförmedling. Fastighetstidningen gjorde även de en sammanställning av 

statistik från Blocket för perioden januari-februari. Under den perioden skedde de en 

utbudsökning av antalet lägenhetsannonser med 8 % från föregående år, utan att de skett 
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någon märkbar förändring i hyresnivån. I Fastighetstidningens artikel säger Linnéa Aguero, 

pressansvarig på Blocket, att hon tror att de snarare beror på konjunkturen än följden av 

någon regelförändring. Linnéa nämner även att Blocket alltid har en topp på inlagda 

annonser i januari och augusti vilket kan påverka. Ett annat argument som lyfts fram är att 

den nya lagen fått stor plats i media vilket kan ge viss effekt (Hörnkvist 2013). 

Som synes har båda tidningarna hämtat sin statistik från Blocket. Den stora skillnaden är att 

Svenska Dagbladet har med statistik för mars månad vilket inte Fastighetstidningen har. Det 

kan vara en rimlig förklaring till att de är sådan stor skillnad på det totala utbudet. Det går 

delvis emot Agueros förklaring till att utbudsökningen är på grund av en topp i januari. Det 

kan tydas som en effekt av regeländringana då det är sådan markant skillnad på utbuden 

mellan undersökningarna som är baserade på samma statistik. Att de är stora skillnader i 

hyresnivån har rimligtvis samma förklaring.  

Företaget Bostad Direkt arbetar med förmedling av andrahandsbostäder. 

Fastighetstidningen gjorde en av sammanställning företagets uppgifter kring 

andrahandsuthyrning. Under perioden 1 januari – 5 februari 2013 noterade de en ökning av 

totala utbudet på 19 %. Maria Lennman, vd på Bostad Direkt säger: ”Vi ser en rejäl ökning av 

antalet lägenheter på marknaden, som jag inte tror är konjunkturstyrd. Vår kundtjänst blir 

helt nerringd med frågor om de nya reglerna.” Lennman säger i samma artikel att det inte är 

säkert att efterfrågad hyra från en lägenhetsinnehavare är densamma som den faktiska hyra 

som innehavare och hyresgäst kommer överens om. Detta är snarare en kortsiktig 

prisbubbla som kan skönjas på marknaden (Hörnkvist 2013). 

Bostad Direkt gjorde senare en ny sammanställning efter förfrågan som visar sig i tabellen 

nedan. Tabellen visar information över antalet aktiva annonser på Bostad Direkt, mot 

privatpersoner, under tiden 1 februari – 15 maj. Med andra ord från det datum den nya 

lagen togs i bruk.  

 

Figur 1 Information från Bostad Direkt 

 

Totalt fanns 640 annonser ute under perioden 1 februari – 15 maj 2013. De låg ut till en 

genomsnittshyra på 9070 kr. Under samma period 2012 fanns det 420 annonser ute till en 

genomsnittshyra på 8 100,6 kr. Utifrån de siffrorna har det skett en utbudsökning av 

tillgängliga andrahandsbostäder på 34 %. Samtidigt som det skett en ökning i hyresnivå med 



 

17 

 

11 %. Sätts det i förhållande till den uppmätta ökning som Fastighetstidningen presenterade 

märker man att utbudet ökat än mer. Förklaring till är rimligtvis att den nya uppmättningen 

enbart mäter tidsperioden efter den nya lagen infördes. Totalt sett handlar det om nästan en 

dubblering i det ökade utbudet mellan de olika uppmätningarna. Maria Lennman på Bostad 

Direkt tror att den ökning som synes i den senare undersökningen består uteslutande av nya 

bostadsrätter som upplåtes i andra hand.  Däremot har den senare mätningen som gjordes 

uppmätt en ökning i hyresnivån med 11 %. Det är en naturlig följd av införandet av en 

kostnadsbaserad hyra (Lennman, 2013). 

 

3.2 Utskickad enkät till Stockholms bostadsrättsföreningar 

 

3.2.1 Slumpmässigt urval. 58 % Svarsfrekvens. 

 

I Stockholms län finns de cirka 380 000 bostadsrätter varav 213 416 av dessa finns i 

Stockholms Stad. Bostadsrätterna i staden är i sin tur fördelade på 3371 aktiva föreningar. 

Det innebär att den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm stad består av 63,3 

lägenheter. Vilket avrundas till 63 för att enklare redovisa resultat av enkäten. Av dessa 

aktiva föreningar slumpades 240 stycken fram från en lista över Stockholmsstads samtliga 

bostadsrättsföreningar som fick ta del av enkäten. Av de 240 tillfrågade lämnade 139 

föreningar svar vilket innebär en svarsfrekvens på 58 %. Den höga svarsfrekvensen visar att 

de är ett aktuellt ämne som engagerar många.  

Syftet med enkäten är flerdelat. Första delen avser undersöka om de skett någon förändring 

i lägenhetsinnehavarens beteende. Om föreningarna märkt av en ökad efterfråga från dess 

medlemmar att hyra ut i andra hand och hur stor del av föreningens bestånd som tros hyras 

ut i andrahand idag. Andra delen av enkäten ämnar undersöka hur föreningarna förhåller sig 

till andrahandsuthyrning. Syftet med det var att skapa sig en bild av om föreningarna 

uppmuntrar andrahandsuthyrning eller om de motsätter sig det, samt om de finns några 

incitament för de att ändra ställning i frågan. Sista delen i frågan var öppna frågor om de 

finns fördelar med andrahandsuthyrning och om de finns problem med 

andrahandsuthyrning och varför. I stort sett samtliga av enkäterna skickades till styrelsen där 

de allra flesta skickades till styrelsens ordförande.  

En bostadsrättsförening kan delas in i ”aktiva” medlemmar och ”passiva”. Där de aktiva är de 

medlemmar som involverar sig i föreningslivet genom deltagande på städdagar, 

styrelsearbete, snöskottning eller andra sysslor för att värna om den gemensamma 

fastigheten. Medan de passiva är de som enbart köper en bostadsrätt som ett privat boende 

och inte involverar sig i det gemensamma. De råder delade meningar om en 

bostadsrättsförenings styrelse motsvarar samtliga medlemmar i föreningen eller bara de 

aktiva. De kan därför argumenteras att en enkät skickad till en föreningsstyrelse är partisk.  
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SOU 2012:25 resulterade i tre olika förslag till riksdagen. Av de tre förslagen var det enbart 

två som röstades igenom. Det förslag som inte röstades igenom var de som behandlade 

varje enskild bostadsrättsinnehavare att själv besluta om uthyrning. Det innebär att vid 

händelse av att en bostadsrättsinnehavare vill hyra ut sin bostad måste de få uthyrningen 

godkänd av styrelsen. Bostadsrättslagen 7 kap 10§ säger: ” En bostadsrättshavare får 

upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen 

ger sitt samtycke.” Vidare reglerar 11§ under vilka omständigheter en uthyrning kan 

godkännas: ”Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får 

bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar 

tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda 

skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. 

Tillståndet skall begränsas till viss tid. 

   I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd 

endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan 

begränsas till viss tid.” 

Flera anser att de är just denna lagförändring som måste ske för att de ska ske en 

utbudsökning av hyresobjekt på andrahandsmarknaden. Den uppskattade utbudsökningen 

som nämns I SOU 2012:25 baserar sig på en tidigare undersökning gjord av Stockholms 

Handelskammare. En viktig del i Handelskammarens beräkningar baseras på att enskilda 

bostadsrättsägare ska ha möjlighet att hyra ut sitt boende utan att behöva be om styrelsens 

tillåtelse. För att lyckas med en ordentlig utbudsökning anser utredaren att denna reglering 

måste släppas fri (Linder, 2013). 

Bostadsrättsföreningar har funnits sedan början på 1900-talet och bygger på ett kooperativt 

ägande av fastigheten. Där det är allas gemensamma ansvar att inte bara sköta skötseln av 

fastigheten, utan även att värna om hela området runt omkring fastigheten. Denna typ av 

ägande riskerar att påverkas i händelse av att man tillåter enskilda bostadsrättsägare att 

hyra ut sina boenden utan att behöva ha föreningens godkännande. Denna balansgång 

beskriver utredaren: 

I den ena vågskålen ligger de enskilda medlemmarnas 
intresse av att hyra ut och utgångspunkten att stimulera 
Privatpersoners uthyrning. I den andra vågskålen ligger dels förutsättningarna 
för bostadsrättsföreningarna att sköta fastighetsförvaltningen, dels 
förutsättningarna för social trygghet och gemenskap. 

 

3.2.1 Svar rörande föreningarnas beteende 

 

I enkäten som skickades ut till föreningar syns tydligt att de finns en oro för att ökad 

andrahandsuthyrning har en negativ effekt på föreningens stabilitet. På frågan: ”Vad anser ni 

vara de största problem med ökad andrahandsuthyrning?” är svaren uteslutande kopplade 
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till att de riskerar ett bristande engagemang i föreningen. Svaren kan delas in som mer 

generella eller mer direkta. Några av de mer generella svaren lyder: ”Minskat ansvar för den 

gemensamma förmögenheten.” och ”Minskat kollektivt ansvarstagande då 

andrahandshyresgäster inte är en del av föreningen.” Sedan uttrycks mer konkreta orosmoln 

som ökade sopkostnader, städkostnader och bristande respekt för föreningens 

ordningsregler. Det mest återkommande svaret över vilka problem som uppkommer vid 

ökad andrahandsuthyrning är att föreningen får svårare att rekrytera styrelsemedlemmar. 

För att minimera de negativa effekterna som andrahandsuthyrning kan skapa för föreningen 

föreslogs det i SOU 2012:25 att föreningen skulle ha rätt att höja avgiften för 

bostadsrättsinnehavaren. Hur stort avgiftspåslag skulle vara upp till den enskilda föreningen 

men med ett tak på 25 procent (Bergendahl, 2013). 

En av de öppna frågor som ställdes var vad föreningarna såg för fördelar med att tillåta 

andrahandsuthyrning. Där är svaren relativt jämnt fördelade. Ungefär hälften anser att de 

inte finns några fördelar för föreningen men de påpekar att det finns fördelar för den 

enskilde ägaren. Den andra hälften anser att de finns fördelar att den enskilde ägaren ska ha 

möjlighet att frånträda sitt boende på kort sikt. Det kan handla om tillfälligt arbete på annan 

ort, studier på annan ort eller att man vill ”prov bo” med en ny sambo. Flera av de som ser 

fördelar med andrahandsuthyrning menar på att de ser de som en fördel att medlemmar ska 

unnas den flexibiliteten men att de ska ske under en tidsbegränsad tid. 

På frågan om föreningarna skulle vara mer positivt inställda till andrahandsuthyrning om de 

fick ta ut en extra avgift svarade 14,6 % JA. Resultatet redovisas i tabellen nedan. De 

föreningar som svarade JA fick även redogöra hur stor avgiftsökning de ville begära. De flesta 

svarade i spannet 5-20%. I utredningar och artiklar har insatta fört argumentet att genom att 

skapa ekonomiska incitament för föreningarna bör de rimligtvis vara mer positivt inställda till 

andrahandsuthyrning. Avgiftsökningen skulle fungera som en stötdämpare för föreningen 

och de skulle kunna säkerställa att de inte gör någon förlust på andrahandsuthyrningen. Men 

med stöd av den enkät som gjordes är de mer osäkert om föreningarna tänker så.  
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Figur 2 Enkätsvar 

En av de frågor föreningen besvarade var hur deras generella inställning är till 

andrahandsuthyrning. Som tabellen visar anser sig  ca 13 % att de är generösa med 

godkännanden vilket innebär att så länge inga extrema skäl får bostadsrättsinnehavaren 

hyra ut sin lägenhet. 

  
Figur 3 Enkätsvar 



 

21 

 

Som man ser i figur 2 är det ca 15 % som är mer positiva till andrahandsuthyrning om 

föreningen kan ta ut en extra avgift. Avgiften är tänkt täcka eventuella merkostnader som 

föreningen kan drabbas av tillföljd av ökad andrahandsuthyrning. Figur 3 visar att 12,9 % av 

föreningarna anser sig vara generösa gällande andrahandsuthyrning. Det är omöjligt att 

svara på hur många av de som anser sig vara generösa som väljer att inte begära en 

avgiftshöjning eller hur många som är positiva till avgiftshöjning men som inte är generösa 

med uthyrandet. Men det visar att de finns en önskan från föreningarnas sida att kunna 

begära en ökad månadsavgift för att en andrahandsuthyrning ska godkännas. Däremot finns 

de fortfarande en stor majoritet som är mot andrahandsuthyrning och som inte anses 

förändra sitt beteende kring andrahandsuthyrning trots att de ges ekonomiska incitament. 

Detta återspeglas i de tidigare nämnda kommentarer att de största problemen föreningarna 

ser med andrahandsuthyrning är att de ”mjuka” värdena påverkas som trivsel och 

gemenskap.  

En annan fråga som ställdes var: ”Tycker ni att reglerna bör ändras så att styrelsen enbart 

kan neka andrahandsuthyrning i extrema fall?”.  På den frågan svarade 12,8 % JA. Att det 

finns en liten del som vill genomföra en sådan ändring kan förklaras med att det är att 

många av Stockholms bostadsrätter är fastigheter som omvandlats från hyresrätter. Det kan 

därför vara flera innehavare som bor kvar och har en annan inställning till sitt boende.  

Något annat som framgick av flera svar på de öppna frågor som ställdes är att de finns en 

oklarhet om vad regeringens lagförslag egentligen innebar. Flera av svaren indikerar att de 

finns en tro att den tänka typen av privatuthyrning ska få ske i näringssyfte. De menas att 

personer skulle köpa flera bostadsrätter för att sedan hyra ut de med vinst. För att undvika 

sådana problem presenterades ett förslag i SOU 2012:25 som menar att 

andrahandsuthyrning inte får ske i form av näringsverksamhet. Vid händelse av att sådan 

uthyrning skulle ske under täckmantel av privatuthyrning föreslås att hyresmarknadens 

bruksvärdeshyra användas istället (Bergendahl 2012). 

 

3.2.2 Svar rörande bostadsrättsägarens beteende 

 

I majoriteten av de tillfrågade föreningarna pågår andrahandsuthyrning i en viss 

utsträckning. Enligt de tillfrågade föreningarna gällande hur stor andel av föreningen som 

hyrs ut i andrahand svarade 74 % att 1-5 % av det totala lägenhetsbeståndet hyrs ut i andra 

hand och 10 % svarade att 5-10 % i beståndet hyrs ut. Totalt innebär det att 84 % av de 

tillfrågade föreningarna har någon utsträckning av andrahandsuthyrningen. I snitt består 

varje bostadsrättsföreningen av 63 lägenheter och uppskattningsvis det om ungefär 3 % av 

det beståndet som hyrs ut i andrahand. Vilket ger ett snitt på 2 lägenheter per förening. Det 

som inte rapporteras är den olovliga andrahandsuthyrningen. Totalt tror 42 % av 

bostadsrättsföreningar att de förekommer olovlig uthyrning. Att sådant förekommer är de 

svårt att spekulera i. Antingen finns de en rädsla hos uthyraren att denne inte ska kunna få 
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ta den hyra som den efterfrågar eller så har föreningen sagt nej sen tidigare. Det kan även 

vara så att lägenhetsinnehavaren tidigare fått en uthyrning godkänd över en period men 

fortsatt hyra ut lägenheten efter de att kontraktet löpt ut.  

 
Figur 4 Enkätsvar 

 

Föreningarna fick även en fråga om de märkt av någon ökad efterfråga att hyra ut sen 1 

februari då nya regelverket trädde in. 91 % av föreningarna uppger att de inte märkt av 

någon förändring och 6 % uppger att de märkt av en viss ökning. 3 % vet ej om de skett 

någon skillnad. 
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4. Jämförelse med hyresmarknaden i Oslo 
 

I SOU 2012:25 tar utredaren upp exempel på hur hyresmarknaden fungerar i flera 

omkringliggande länder. Bland de olika exemplen finns de flera länder som har en betydande 

del privata hyresvärder. I utredningen nämns Norge ha en av de största och mest 

välfungerade privatägda hyresmarknader vilket även poängteras av andra insatta (Ljungkvist, 

2013). Utredaren uppger att i dagens läge äger ungefär 80 % av invånarna i Norge sin bostad. 

Flera förklaringar som lyfts fram är att Norge haft ett fördelaktigt skattesystem vilket gynnat 

privatuthyrare. Det visar sig i det Norska regelverket kring ägande och uthyrning: 

• Låg förmögenhetsskatt på boendet och ränteavdrag på 28 procent. 

• Hyr man ut mindre än hälften av sin bostad så är hyresintäkten skattefri. 

• Staten ger särskilda mjuka startlån till yngre som är på väg att etablera sig på 

bostadsmarknaden. Det kan även gälla frånskilda som behöver ”nyetablera” sig på 

bostadsmarknaden. 

• Bostadssparande subventioneras upp till 150 000 norska kronor. 

Norge har en stark tradition kring av bostadsägande. Detta förklaras närmare av Audun 

Blegen, direktör för näringspolitik hos byggföretaget Veidekke: ” Det finns en orubbad 

politisk linje sedan 1960-talet att gynna ägandet av bostäder. Att äga sin egen bostad sitter 

numera djupt i den norska själen.” Denna önskan att äga sin bostad i kombination med ett 

regelverk som gynnar privatuthyrning är några av förklaringarna till varför Norge har en 

sådan välfungerande andrahandsmarknad. Hyresrättsmarknaden finns fortfarande i Norge 

men är mer riktad till unga, studenter och andra som söker sina första bostäder.  

Den Norska andrahandsmarknaden använder sig av marknadskrafter. Marknadshyra råder 

vilket innebär att hyran för en lägenhet bestäms av utbud och efterfrågan. Oskäliga hyror är 

enligt Norsk lag olagliga. Vad som är oskälig hyra eller ej bestäms av Husleieloven vilket 

motsvarar svenska hyresnämnden. Den norska motsvarigheten till svenska bostadsrätten 

kallas för andelslägenhet. En sådan lägenhet får hyras ut i upp till tre år utan att något giltigt 

skäl för uthyrnigen behöver anges. I SOU 2012:25 säger utredaren att de som hyr bostäder i 

Norge inte gör de långsiktigt. Hyresmarknaden används som en temporär lösning och inte 

som ett permanentboende (Hindersson, 2010). 

Det märks att förespråkarna för en friare privathyresmarknad tittar västerut mot Norge. De 

förslag som föreslås är antingen direkt kopierade eller kraftigt influerade av Norges 

regelverk. Därför är det viktigt att göra en jämförelse för att se hyresnivån i Stockholm skulle 

kunna bli om den anpassas till norsk nivå. För att kunna göra det görs en jämförelse med 

Oslo. Det är den norska stad vars demografi mest överensstämmer med Stockholms. Båda 

städerna är snabbväxande med stora födelsetal under de jämna årtiondena 1940, 1960 och 

1980 (Wikström 2013). 
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Hyresnivåer i utvalda stadsdelar i Oslo jämföras med liknande stadsdelar i Stockholm. De 

olika städernas kvadratmeterhyra kommer räknas fram och sedan valuta anpassas och sedan 

överföras till motsvarande område i Stockholm. Matchningen mellan områden baseras på 

popularitet, typ av boende i området, närhet till nöjesaktiviteter och andra liknande 

egenskaper. De görs för att undersöka vilken hyresnivå man skulle kunna landa på i 

Stockholm om en fri marknad fanns.  

Informationen om hyresnivåer i Oslo hämtas från fynn.no vilket motsvarar svenska 

annonssajten blocket.se. Information kring bostadsrätter i Stockholm hämtades från 

hemnet.se. Vid hämtningstillfället 9 maj fanns totalt 1787 bostäder att hyra på finn.no. 

Mätningarna kommer ske på samtliga bostäder mellan 45-55 kvm. Från det räknas ett 

genomsnittligt kvadratmeterpris för hyran i Oslo fram och jämförs med genomsnittlig 

kvadratmeterpris för en kostnadsbaserad hyra i Stockholm. För den kostnadsbaserade hyran 

används ett marknadsmässigt avkastningsvärde på fyra procent och sedan adderas avgiften. 

Den redovisade hyran för Oslo är valuta anpassad till SEK och anges som kr/kvm och månad. 

 

   

Figur 5 Karta över Oslo och Stockholm (Google maps) 

Totalt görs tre olika jämförelser. Stadsdelen Sentrum jämför med Östermalm, Grünerløkka 

med Södermalm samt Majorstuen med Vasastan/Norrmalm. De är alla centrala områden 

som har nära till de mesta som butiker, shoppingstråk, restauranger och caféer.   

 

Sentrum Östermalm 

430 SEK/KVM 288 SEK/KVM 

Tabell 1 visar hyra per kvadratmeter i Oslos stadsdel Sentrum och Stockholms stadsdel Östermalm. Hyra visas i SEK 
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Majorstuen Vasastan/Norrmalm 

297 SEK/KVM 256 SEK/KVM 

Tabell 2 visar hyra per kvadratmeter i Oslos stadsdel Majorstuen och Stockholms stadsdel Vasastan/Norrmalm. Hyra 
visas i SEK 

Grünerløkka Södermalm 

292 SEK/KVM 255 SEK/KVM 

Tabell 3 visar hyra per kvadratmeter i Oslos stadsdel Grünerløkka och Stockholms stadsdel Södermalm. Hyra visas i SEK 

 

Den största skillnaden mellan marknaderna syns vid jämförelsen av hyresnivåerna i Sentrum 

kontra Östermalm. Båda områdena har de dyraste hyrorna i respektive stad men 

procentuellt sett är det en betydligt större skillnad mellan dessa två områden och de två 

övriga jämförelserna som görs. Då Norska regelverket tillåter en marknadsmässig hyra är en 

rimlig förklaring att det finns en stor efterfråga på boende i Sentrum vilket i sin tur pressar 

upp priset. Skulle i sin tur Östermalm ha en lika kraftig efterfrågan av att hyra en bostadsrätt 

på Östermalm skulle priset trots det inte påverkas i samma utsträckning. Denna skillnad gör 

att den svenska prisnivån skulle kunna hållas på en jämnare nivå. Jämförelsen visar att det 

nya regelverket innebär att en kostandsbaserad hyra står i paritet med en marknadshyra 

över tid. Vilket är förklarligt då den kostnadsbaserade hyran räknas fram med hjälp av 

marknadspriset på bostadsrätten. 

Något som är viktigt att ha i åtanke vid en jämförelse mellan marknader är inte bara utbud 

och efterfrågan. Utan även andra faktorer som påverkar en varas pris i form av ett lands 

skatter och populationens inkomst. Genom att använda sig av den internationella 

organisationen OECDs tabell över ”Purchasing power parity”. PPP används för att jämföra 

med en vad en viss uppsättning varor skulle kosta i olika länder. Där benchmark för de 34 

medlemsländerna är 100. Där visar de sig att denna uppsättning varor skulle vid 2012 års 

sammanställning kosta 155 i Norge och 128 i Sverige. Det går ej att påvisa om detta skulle 

kunna direkt anpassas på bostadsmarknaden. Men de kan innebära att de Norska hyrorna i 

de två mindre centrala områdena skulle relativt sett vara billigare än de svenska hyrorna 

(OECD, 2013). 

När de uppkommer fri konkurens och det är marknaden som styr priset är de rimligt att anta 

att prisnivåerna kommer anpassa sig med tiden (Ahlersten, 2010). 
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5. Analys 

 

5.1 Analys politiska åsikterna. 

 

Som inledningen till kapitel 2 säger är andrahandsuthyrning av privatbostäder en pusselbit i 

det bostadspolitiska spelet. Båda sidorna önskar en mer välfungerande marknad men är 

oense om hur man når dit. Andrahandsuthyrningen av bostadsrätter ses av ena sidan som 

ett komplement medan den andra sidan ser det som en försämrande åtgärd. Ett tydligt 

exempel för det är de omdiskuterade olovliga marknaden. Båda sidor är väl medvetna om 

dess existens och ingen kan med säkert fastställa dess omfattning. De som är för 

andrahandsuthyrning genom att ge bostadsrättsägarna möjlighet att använda sig av en 

kostnadsbaserad hyra för att då har hyresgästerna möjlighet att göra kostandsjämförelser i 

en större utsträckning och de tros att bostäder som tidigare hyrts ut svart nu kommer att 

träda in på en laglig andrahandsmarknad. Det gör att de som hyr i andrahand får en större 

säkerhet i form av en kontrakterad hyra och avtalslängd. De som finns på andra sidan och 

motsätter sig lagändringarna menar istället att följden blir en marknad med ockerhyror i 

jämförelse med hur övriga hyresmarknaden ser ut vilket drabbar än redan utsatt grupp som 

studenter och nyinflyttade. Sedan anses bakgrundsarbetet vara undermåligt och det finns 

ingen ordentlig och tillförlitlig information för hur stor förändring i utbudet kan tänkas bli. 

Båda sidorna hänvisar till samma problem men tror de finns olika sätt att lösa situationen på. 

Fast är de något båda sidorna är överens om är att de finns outnyttjad yta i det befintliga 

bostadsrättsbeståndet. Men är oense om i vilken utsträckning. 

 

5.2 Analys och diskussion av de effekter som skett på 
andrahandsmarknaden 
 

Av de undersökningar som gjorts på marknaden är det de siffor som inkom från Bostad 

Direkt som är mest uppdaterade. Därför kommer det vara utgångspunkten för de 

beräkningar och uppskattningar som kommer göras för att undersöka i vilken omfattning 

den nya lagen fungerar  

 

5.2.1 Utbudsförändring under 2013 

 

För att kunna skapa en rimlig bedömning av utbudet måste det ske en justering för att ta 

hänsyn till den olagliga uthyrningen som finns på marknaden. D.v.s. den uthyrning som 

tidigare skett där uthyraren begärt en hyra som är markant högre än lägenhetens 

bruksvärdeshyra eller som skett utan tillstånd av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. 
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Detta kommer framöver att benämnas som den olovliga. Flera insatta menar att olaglig 

uthyrning alltid funnits och kommer alltid att finnas, oavsett vilken hyresnorm och 

lagstiftning som finns. Därför bör frågan lyftas fram för att ge en klarare bild av det ökade 

utbudet är nya bostadsmöjligheter och inte olovlig uthyrning som blir lovlig. Ett rimligt 

antagande är att en lägenhetsinnehavare som tidigare har hyrt ut bostadsrätter på den 

olovliga marknaden har förmodligen begärt en ockerhyra. Det är en stor skillnad mellan en 

kostnadsbaseradhyra i Stockholms stad i jämförelse med vad bruksvärdeshyran är för 

liknande lägenhet om det handlar om en äldre fastighet.   

Med den nya lagstiftningen innebär det att denna hyresnivå nu mer är laglig. Ett antagande 

görs att majoriteten av de hyresgäster som betalat en ockerhyra på olovliga marknaden 

innan kommer nu istället fortsätta betala en kostnadsbaserad hyra till samma 

lägenhetsinnehavare. Då båda parterna riskerar dra på sig onödiga transaktionskostnader i 

händelse av att hyresgästen flytta kommer därför hyresgästen bo kvar med en förmodad 

oförändrad hyra istället för att söka nytt boende. Med största sannolikhet kommer därför 

förhållandet mellan lägenhetsinnehavare och hyresgäst vara i stort sett oförändrat. 

Undantaget att hyresnivån nu är laglig. Något som måste hållas i åtanke är att en del 

uthyrning av bostadsrätter sker idag utan styrelsens godkännande. De lägenheterna 

påverkar med största sannolikhet inte det ökade utbudet då de finns en stor risk i att 

annonsera uthyrning av enbostadsrätt på en öppen plats där andra föreningsmedlemmar 

kan se uthyrningen.  

Något annat som ligger dolt i de rapporterade sifforna är att det inte går att se i vilken 

omfattning hyresökningen gäller hyresrätter eller bostadsrätter. Man kan enbart räkna med 

att de skett en ändring av lagen kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter och därefter 

noterat en utbudsökning. För att göra de olika korrigeringarna räknas utbudet ned med 13 % 

för lägenheter som kan tänkas komma från olovliga marknaden samt för att ökningen i 

utbudet till viss del är kan vara hyreslägenheter. Denna justering stödjer sig på empiriska 

studier och efterfrågningar. Detta innebär att den ökning av utbudet som Bostad Direkt 

redovisar är till stor del nya hyresmöjligheter. Även Bostad Direkt upplever att den senaste 

utbudsökning består uteslutande av bostadsrätter. 

Viktigt att ha i åtanke är att denna utbudsöknings tillkommit trots att inte alla punkter i 

förslaget SOU 2012:25 verkställdes. Förslaget om att bostadsrättshavare ska ha möjlighet att 

hyra ut sitt boende utan att begära tillstånd från föreningens styrelse röstades inte igenom i 

riksdagen. Det är väldigt svårbedömt i vilken utsträckning som utbudet skulle öka på kort och 

lång sikt om det förslaget röstades igenom. Ett rimligt antagande är att utbudet skulle stiga 

vilket på lång sikt bör justera hyrorna nedåt. I den beräkning som Stockholms 

handelskammare gjorde 2011 räknade man med att de skulle uppkomma ungefär 43 000 

nya bostäder om de skedde en förenkling av reglerna kring andrahandsuthyrning av 

privatbostäder. För att de siffrorna ska kunna uppnås utgick handelskammaren från att ovan 

nämnda restriktion för bostadsrättsägaren avskaffas.   
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5.2.2 Hyresförändring under 2013 

 

Gällande förändringen i pris görs inga korrigeringar då det är för tidigt att göra konkreta 

antaganden. Eftersom efterfrågan på bostäder är så pass stor är de troligt att den redovisade 

prisökningen är den korrekta på kort sikt. Dessutom är de rimligt att utgå från att 

möjligheten att ta ut en generellt sett högre hyra kommer inte få uthyrare att sänka priserna 

på kort sikt. På lång sikt bör priserna sjunka i takt med att utbudet ökar mer än efterfrågan. 

Ytterliggare en effekt som bör dämpa hyresnivån är att klarare riktlinjer för hyresnivåerna 

eliminerar de kraftigaste ockerhyrorna för de hyresförhållanden som träder från den olovliga 

marknaden in på den lovliga. 

5.2.3 Förhållandet mellan utbud och efterfråga på andrahandskmarknaden  

 

Förändringarna på marknaden kan även beskriva matematiskt för att beräkna i vilken mån 

andrahandsmarknaden för lägenheter kan anses vara priskänslig eller ej. Det räknas ut med 

att man tar den procentuella förändringen i pris (12 %) och delar den med den procentuella 

förändringen i utbud (21 % efter korrigering). Det visar på marknadens priselasticitet. 

Beräknar vi det får vi ε = 0,57. Varan beräknas i sin tur vara icke priskänslig om elasticiteten 

är mindre än 1. I detta fall är varan andrahandslägenheten. Vilket leder till att marknaden för 

andrahandslägenheter är att anse som icke priskänslig. 

I kurvan nedanför visas hur utbud och efterfrågan förhåller sig till varandra på en perfekt 

marknad. Punkten där utbud möter efterfrågan möts skapar jämnvikt. De innebär att de 

finns lika många som tillhandahar varan som efterfrågar den vilket skapar en bestämd 

kvantitet till ett bestämt pris. Det innebär att om det sker en förändring av efterfrågan på en 

vara kommer de leda till en ökning i utbud av varan och priset på varan kommer därav att 

stiga. Det gör de tills det når en ny jämnvikt och varan får ett nytt pris och en ny kvantitet på 

marknaden. Likaså skulle en minskning av efterfrågan påverka priset och utbudet med 

samma proportion men i motsatt riktning. Detta är en teori som är applicerbar på en 

marknad med perfekt konkurens (Ahlersten, 2010). 

Stockholms bostadsmarknad är inte att räkna som en perfekt marknad. Som 

demonstrerades i räkneexemplet med elasticitet är andrahandsmarknaden i Stockholm inte 

en priskänslig marknad. Det innebär att förhållandet mellan utbud och efterfrågan kommer 

bete sig annorlunda. 

Med stöd av räkneexemplet ovan om elasticitet vet vi att marknaden inte är priskänslig vilket 

i sin tur påverkar utbudet. Det gör att utbudskurvan får mindre lutning. Då Stockholm stad 

lider av sådan kraftig brist på bostäder kan man räkna med att efterfrågan på att hyra bostad 

i andra hand kommer att finnas kvar. Därför kommer efterfrågan pressas upp och när 

efterfrågan stiger sker det en större prisförändring än utbudsförändring. Det innebär att när 
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utbudet öket lite grann finns de individer som är villiga att betala mer för denna vara än på 

en perfekt marknad. Utifrån detta går det inte att utläsa något exakt antal om hur många fler 

hyresmöjligheter de skapar och till vilken prisändring. Bara att den extrema efterfrågan gör 

att det finns individer som är villiga att betala högre hyra än andra för att få ett 

andrahandsboende i Stockholm.  

Det är väldigt svårt att på förhand säga hur långt detta resonemang går att följa. Enligt 

mikroekonomisk teori kommer marknaden gå mot en jämnviktspunkt om förutsättningarna 

finns. Flera insatta personer säger att på en normal marknad bör det ske en förändring där 

efterfrågan planar ut sig och man går mot en perfekt marknad. Däremot är det inte säkert 

om Stockholms bostadsmarknad kommer röra sig mot det. I Svenska Dagbladets artikel 

uttalar sig Stellan Lundström, professor i fastighetekonomi om detta: ”Om utbudet ökar så 

ska priserna falla. Men den höga befolkningstillväxten i Stockholm gör bostadsmarknaden 

skev eftersom efterfrågan fortsätter att öka.” (Pehrson, Delling 2013). 

 

5.3 Antalet nya boytor till följd av lagändringen. 

 

5.3.1 Antalet nya boytor uppskattade efter uppmätt utbudsökning. 

 

Det finns 1 000 000 bostäder i Stockholms län. De bostäderna är fördelade på hyresrätter, 

bostadsrätter och äganderätter med följande fördelning. Kategorin äganderätt innehåller 

uteslutande småhus. En marginell del är lägenheter med äganderätt. I de räkneexempel som 

ges kommer lägenheter med äganderätt att bortses från. Resterande bostäder är 

flerbostadshus där 37 % är hyresrätter och 38 % är bostadsrätter. Med andra ord finns det 

380 000 bostadsrätter i länet. 
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Figur 6 Fördelningen av boendeform i Stockholms län (Mörtlund 2013) 

 

Enligt en medborgarundersökning som Länsstyrelsen gjort 2012 bor ungefär 49000 av 

invånarna i Stockholms län idag i andra- eller tredjehand. Av de 49 000 är rimligt att utgå 

från att en så gott som samtliga andra- respektive tredjehandsuthyrningar sker i 

flerbostadshus. En korrigering görs och 3000 räknas bort för de som utgås från att bo i 

andrahand i äganderätt. Det innebär att av de kvarvarande 46 000 människorna bor 50,66 % 

av de i bostadsrätter. Det betyder att i Stockholms län bor uppskattningsvis 23 307 invånare 

bor i andrahand i en bostadsrättslägenhet. Enligt en tidigare undersökning som Stockholms 

handelskammare gjort bor det 1.5 personer per bostadsrättslägenhet i länet. Det betyder att 

de är totalt 15 538 bostadsrätter som idag hyrs ut i andra hand.  I tabellen nedan visas en 

uppskattad fördelning av det totala utbudet hyresmöjlighete och genomsnittshyran som 

finns för andrahandsuthyrning av bostadsrätter i Stockholm (Mörtlund 2013). 

 
 

Figur 7 Översikt över utbud och hyresnivå för bostadsrätter uthyrda i andra hand 

 

 
 

Typ Antal Pris 

Hyr rum i annans bostad 3418 4699 

1:or 3264 6828 

2:or 5438 9495 

3:or 2641 10413 

4:or 777 13919 
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Enligt de beräkningar som presenterades av Bostad Direkt har utbudet på 

andrahandsmarknaden stigit med 34 %. Efter korrigeringar gjorts för att ta hänsyn till 

tidigare olovlig uthyrning och uthyrning som kommer från hyresmarknaden är bedömningen 

gjord att 21 % av ökning är andrahandsuthyrda bostadsrätter. Utifrån de 15 538 

bostadsrätter som enligt Länsstyrelsen bor i andra hand ser man att utbudsökningen på 21 % 

innebär att de tillkommit upptill 3263 nya hyresmöjligheter.  

Det är viktigt att sätta de i proportion med vad de tillfrågade föreningarna svarade på frågan 

om de märkt av en ökad efterfrågan från bostadsrättsägare att hyra ut sitt boende. På den 

frågan svarade 6 % av föreningarna att de märkt av en viss ökning. Det innebär att ca 480 

föreningar märkt av en ökning. Eftersom de tillfrågade föreningarna skiljer väldigt mycket i 

storlek uppskattas de att det handlar om 3 lägenheter per förening. Det innebär att cirka 

1440 nya hyresmöjligheter tillkommit sedan 1 februari 2013.   

De två olika metoder som används för beräkningar skiljer sig. Den första metoden baserar sig 

på den procentuella ökning som redovisas från Bostad Direkt. Den andra metoden baserar 

sig på den enkät svar som inkom om bostadsrättsföreningarna fått in fler ansökningar från 

medlemmarna att hyra ut sitt boende i andra hand. Anledningen till att det sker behandlas i 

nästa punkt. 

 

5.3.2 Antalet nya boytor som fortfarande kan skapas. 

 

Att föreningar motsätter sig andrahandsuthyrning är förståeligt. Det finns en rädsla för att 

grannsämjan påverkas om för stor del av beståndet hyrs ut i andra hand. Boende i 

bostadsrätter utgår från att de som är intresserade av att bo i andra hand inte kommer 

underhålla fastigheten eller området. Enbart med stöd av empiri är det rimligt att anta att de 

flesta som vill hyra ut sina bostadsrätter tillhör de ”passiva” medlemmarna. De som sällan är 

involverade i styrelsearbete, städdagar eller som engagerar sig övrigt i föreningen. Därav 

torde föreningen inte märka någon skillnad om det är den rättmätige ägaren som bor i 

lägenheten eller en hyresgäst.  

Det är få av föreningarna som uppmuntrar en förenklad andrahandsuthyrning. Ungefär 13 % 

av de tillfrågade föreningarna är positiva till andrahandsuthyrning och de anser även att 

föreningen enbart ska få neka en lägenhetsinnehavare rätten till att hyra ut om särskilda skäl 

finns. De flesta argument som förs fram är att de ger innehavaren en möjlighet att vara 

flexibel och kunna flytta ifrån sin bostad under en period utan att för den delen göra sig av 

med den. En annan åsikt som fördes fram var den att i egenskap av att man äger något ska 

de även vara en självklarhet att man får disponera sin egendom, och att detta inte var något 

som föreningen ska ha möjlighet att påverka  
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Av de föreningar som deltog i den enkätundersökning som skickats ut så uppger 37 % att de 

enbart godkänner andrahandsuthyrning om uthyraren kan uppvisa beaktansvärda skäl. Flera 

av de kommentarer som kom in i samband med enkäten nämns de ovan nämnda skäl om 

sänkt deltagarskap i föreningen men även andra osäkerhetsfaktorer som förmodad sämre 

hänsyn till grannar nämns 

Det är omöjligt att veta exakt i vilken utsträckning olovlig uthyrning förekommer. För att 

kunna se om de finns potential att öka utbudet på andrahandsmarknaden görs några 

antaganden. På frågan om föreningarna tror att de finns någon olovlig andrahandsuthyrning 

svarade 4 % ”JA”, 39 % ”Ja, kanske några enstaka” och 57 % svarade ”Vet ej”. Detta visar att 

den olovliga marknaden är utbredd.   

Som nämndes 5.3.1 används två olika räknesätt för att beräkna fram den utbudsökning som 

skett på andrahandshyresmarknaden för bostadsrätter sen 1 februari 2013. Uträkningen 

som utgår från Bostad Direkts material visar den procentuella utbudsökning som skett under 

perioden 1 februari – 15 maj 2013 i jämförelse med samma period 2012. Den 

utbudsökningen är procentuell och enbart representativ för den lovliga marknaden då man 

kan utgå från att all uthyrning som sker via Bostad Direkt är lovliga uthyrningar.  

Den enkät som skickades ut gjordes så slumpmässigt. I det urvalet finns både stora och små 

bostadsrättsföreningar representerade. Därför är enkäten som skickades ut representativ för 

hela bostadsrättsbeståndet. Vilket i förlängning innebär att den är representativ för hela 

andrahandsmarknaden, både den lovliga och olovliga.  

Av naturliga skäl går det inte att veta exakt hur stor den olovliga andrahandsmarken gällande 

uthyrning av bostadsrätter är. För att kunna skapa en uppfattning om de kan man utgå från 

de beräkningar som är gjorda. Beräkningar utgår från att 15 538 bostadsrättslägenheter hyrs 

ut i andrahand. Den utbudsökning som visas av enkäten uppgår till 1 326 nya 

andrahandslägenheter. Den utbudsökning som redovisas från Bostad Direkts siffror visar att 

en utbudsökning för marknaden skulle innebära 3 263 nya hyresmöjligheter, vid antagandet 

att den procentuella uppgången på 21 % gäller även den olovliga marknaden. Som synes 

skiljer de två olika faktiska utbudsökningarna från varandra.  Det rimliga är att anta att 

beräkningen baserad på enkäten stämmer och att beräkningen från Bostad Direkts uppgifter 

stämmer gällande 21 %. Men inte att det är representativt för hela andrahandsmarknaden. 

För att undersöka hur stor den olovliga marknaden egentligen är måste båda beräkningarna 

sättas i förhållande till varandra. De 1 326 nya hyresmöjligheterna motsvarar totala antalet 

fler som hyr ut en bostadsrätt i andrahand från hela bostadsrättsbeståndet. Därför sett de 

lika med en 21 % utbudsökning som skett på den lovliga marknaden.  
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Matematiskt beskrivs det (Där X är den lovliga marknaden): 

0,21 * X  = 1440 → X = 6857  

Det betyder att totalt finns de 6 857 lägenheter på den lovliga marknaden medan de finns 

8681 lägenheter på den olovliga marknaden.  

Detta är uthyrningar som idag inte påverkar det nya utbudet som uppkommit tillföljd av den 

nya lagstiftningen. Som nämndes handlar det om olovliga uthyrningar som inte finns synliga 

på marknaden. Anledningen till att det fortfarande sker olovlig uthyrning är svårt att veta. 

Antingen är de lägenhetsinnehavare som hyr ut till närstående och inte har något intresse av 

att ”kliva in” på den lovliga marknaden, eller så är det föreningens styrelse som motsatt sig 

uthyrningen. 

Vid händelse av förslaget att bostadsrättsföreningar inte ska kunna motsätta sig 

andrahandsuthyrning av bostadsrätter blir verklighet är de oklart i vilken mån de 16 993 

lägenheterna skulle träda in på den lovliga hyresmarknaden. Däremot skulle det hjälpa till 

med att öka transparensen eftersom de finns mer tillgänglig information om hyresnivåerna. 

 

5.4 Avslutande diskussion  

 
I analysen visade det sig att de skett en utbudsökning av hyresmöjligheter på Stockholms 

bostadsmarknad. Det innebär att den i tilltänkta effekt från regeringens sida uppnådes. 

Genom att ge bostadsrättsägarna fullständig dispositionsrätt och möjlighet att ta ut en 

kostnadsbaserad hyra skapas de efterfrågade incitamenten. Däremot uppdagades det att 

det fortfarande finns en stor olovlig marknad. Det finns inga garantier för att ytterligare 

förenkling kring uthyrandet av privatbostäder skulle råda bot på det. Men skulle 

bostadsrättsägare själva få välja om de skulle vilja hyra ut sina bostadsrätter tror jag att det 

skulle öka utbudet ytterligare och på lång sikt skulle den olovliga marknaden minska 

markant. Jag tror däremot att hyresnivåerna kommer ligga kvar på samma nivå så länge det 

inte sker en kraftig ökning av hyresrätter. Skulle däremot det ske och efterfrågan på 

andrahandsbostäder sjunka bör rimligtvis även hyran sjunka i takt med att utbudet ökar. 

Att köpa en bostadsrätt kommer med flera restriktioner vilket visserligen inte är någon 

nyhet. Bostadsrätten som ägandeform innebär att man köper en rätt att bo i en viss 

lägenhet i ett visst bestånd som ägs av en förening. Däremot ger det en inte rätt att 

disponera lägenheten fritt efter eget bevåg.  

Ett av de argument som lyfts fram är att de urholkar föreningsfriheten som vi har i Sverige 

och det riskerar att skada bostadsrätten som ägandeform. Personligen har jag väldigt svårt 

att ser hur det skulle komma sig. I frågan om en bostadsrättsägare ska få möjlighet att hyra 
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ut sin egen bostad är det viktigt att väga för- respektive nackdelarna mot varandra. Enligt 

min mening orsakar det bostadsrättsägaren större ekonomisk skada att betala för ett 

boende som de inte kan utnyttja än för föreningen att ha någon annan som disponerar 

bostadsrätten.  

Från enkäten som skickades ut till bostadsrättsföreningarna fanns de en stor majoritet som 

också tror att grannsämjan och närområdet påverkas negativt på grund av ökad 

andrahandsuthyrning. Det verkar som det finns en rädsla för det okända element som 

uppstår. Egentligen bör de vara det motsatta. En andrahandshyresgäst har väldigt få livlinor, 

om ens några. Skulle en hyresgäst bete sig illa mot grannar eller ådra sig klagomål från 

föreningen skulle bostadsrättsägaren förmodligen byta hyresgäst. Med tanke på den höga 

efterfrågan på bostäder i Stockholm är det inga problem att hitta en någon annan som vill 

hyra lägenheten.  

Gällande den nya hyresnivån känns de väldigt rimligt att man ska få begära en hyra som 

täcker de faktiska kostnader som man har för lägenheten. Däremot håller jag inte med om 

att en bostadsrättsägare ska få begära en marknadsmässig avkastning på bostadens 

marknadsvärde. Även om syftet är att skapa jämlikhet för bostadsrättsägarna, oavsett hur 

deras individuella lånesituation ser ut, tror jag personligen att det finns en risk att de skapar 

incitament att behålla en bostadsrätt i spekulationssyfte. Vilket i förlängning skulle kunna 

leda till en trögare bostadsrättsmarknad. 

Det viktigaste att tänka på är att andrahandsmarknaden för bostadsrätter inte är lösningen 

på bostadsbristen i Sveriges tillväxtorter. För att komma till bukt med det problemet 

behöver Sverige bygga fler hyresrätter för att möta den ökade efterfrågan. Däremot är 

andrahandsmarknaden för bostadsrätter ett komplement och främst till för de som behöver 

en mer temporär bostad. Även om hyresnivåerna är högre finns de människor som är villiga 

att betala. Det innebär att de finns fler hyresmöjligheter vilket rimligtvis bör hjälpa alla i 

samhället.   

För att kunna undersöka hur andrahandsmarknaden för bostadsrätter kommer se ut på lång 

sikt föreslås vidare forskning inom området. De resultat som presenterats i denna studie är 

de kortsiktiga effekter som uppstått och indikationer på hur de kommer se ut på lång sikt. 

För att kunna se mer exakta resultat bör en ny undersökning genomföras efter nästa vår för 

att jämförelsematerialet ska täcka åtminstone ett helt år från införandet av den nya 

lagstiftningen.  
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6. Slutsats 
 

Det råder inga tvivel om att Sveriges tillväxtregioner lider av en kraftig bostadsbrist. 

Långsiktigt behöver det tillkomma fler betydligt fler bostäder. Men för att lösa den akuta 

bostadsbristen krävs det att det sker förändringar i marknadsförhållandena.   

Hyresrätten har länge varit det dominerande alternativet i storstäderna vilket absolut inte är 

något dåligt. Det är en viktig del i dagens samhälle och är den mest ekonomiskt fördelaktiga 

boendeformen för nyinflyttade, studenter och andra som letar efter sitt första boende i en 

ny stad. Men för att detta system ska fungera krävs de att de finns ett kontinuerligt utbud av 

hyreskontrakt. Antingen i form av nybyggnation och att det finns en kraftigare rotation av 

förstahandskontrakt på marknaden.  

Detta är något som för tillfället inte sker på Stockholms hyresmarknad och därför behövs de 

komplement för att lösa bostadsbristen. Efter de att den nya lagen kring privatuthyrning 

trädde i kraft har de skett en utbudsökning av hyresmöjligheter. Möjligheten för 

bostadsrättsägare att begära en kostandbaseradhyra istället för att följa normen kring 

bruksvärdeshyra har gjort att även hyresnivåerna på andrahandsmarknaden stigit. Att både 

utbudet och hyran skulle öka är inget konstigt i sig. Det är allmänt vedertaget att de finns en 

stor olovlig andrahandsmarknad för boende i Stockholm och att åtminstone en del av den 

marknaden skulle lyftas fram var att räkna med.  

Men att de skett en sådan kraftig ökning är det mest väsentliga resultatet av denna uppsats. 

Det visar att det befintliga bostadsbeståndet i Stockholm inte utnyttjas tillfullo vilket är ett 

måste för att dämpa den höga efterfrågan. Sedan visar jämförelsen med Oslo att den 

kostnadsbaserade hyran ligger i relativ nivå med en marknadsbaserad hyra. Vilket innebär 

att det på lång sikt inte kommer ske någon extrem hyresökning.  

Bostadsrättsföreningarnas syn på andrahandsuthyrning är inte någon överraskning. Det finns 

en utbred föreningssjäl i Sverige där deltagande och involverande ska ske under kollektiva 

former. Denna anses rubbas om en bostadsrättsinnehavare skulle få hyra ut sitt boende utan 

att behöva begära styrelsens godkännande. En förändring av den lagen skulle öka utbudet 

ytterligare vilket skulle kunna lindra bostadsbristen något. 

Något som är viktigt att tänka på är att andrahandsuthyrning är ett komplement och inte en 

långsiktig lösning. Allra bäst kan andrahandsuthyrning av bostadsrätter beskrivas som en 

”stötdämpare” till hyresmarknaden. Vid tillfällen där de sker en stor ökning i efterfrågan på 

hyresbostäder är denna sekundära marknad till för de som är intresserade. Det är en stor 

skillnad på hyresnivåer på de olika marknaderna. Men realiteten är att de som är villiga att 

hyra en bostad till den högre hyran på andrahandsmarknaden tar inte upp någon plats på 

den reguljära hyresmarknaden vilket bör dämpa efterfrågan där. 
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Nu är de möjligt att stå i bostadskö till en hyresrätt under tiden man bor i andrahand i en 

bostadsrätt. Vilket kan leda till att de inte blir någon dämpad efterfråga på hyresbostäder 

med tiden. Hur, eller om, den problematiken går att lösa är en fråga som kvarstår 

fortfarande. 
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Bilaga 1 

 

Följande frågor ställdes i enkäten till bostadsrättsföreningarna 
 

- Hur stor andel av lägenheterna i eran förening hyrs idag ut i andra hand? 
 

Svarsalternativ 
Ingen  
1-5% 
5-10% 
Mer än 10% 

 

- Har ni märkt av någon ökad efterfråga att hyra ut i andra hand från och 
med 1 februari 2013 

 

Svarsalternativ 
Ja, stor ökning 
Ja, viss ökning 
Nej  
Vet ej 

 

- Tror ni de finns uthyrning utan tillstånd? 
 

Svarsalternativ 
Ja 
Ja, kanske några enstaka 
Vet ej 

 

- Hur förhåller ni er till andrahandsuthyrning idag? 

 

Svarsalternativ 
Generösa med godkännande 
Godkänner om de ej finns giltiga skäl till att neka 
Godkänner enbart om uthyraren har beaktansvärda skäl 

    

- Tycker ni att reglerna bör ändras så att styrelsen enbart kan neka om 
andrahandsuthyrning i extrema fall? 

 

Svarsalternativ 
Ja  
Nej 
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- Skulle ni vara mer positiva till andrahandsuthyrning om den som hyr ut 
får betala en avgift till föreningen?    

 

Svarsalternativ 
Ja 
Nej 

 

- Anser ni att de finns fördelar med andrahandsuthyrning?  
 
Svarsalternativ 
Öppen fråga 

 

- Vad anser ni vara de största problem som kan uppkomma av ökad 
andrahandsuthyrning? 
 
Svarsalternativ 
Öppen fråga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


