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Abstract 

The aim of this Bachelor of Science thesis is to study the black housing market, its spread and 

expansion within the Stockholm region. This hidden sort of crime is compromised and organized 

more than ever before. According to Fastighetsägarna the turnover is over a billion Swedish 

krona in Stockholm City, Sundbyberg and Solna.  The demands of tenancies are at an all-time 

high and queue is all-time long. There is a housing shortage in the region and very few tenancies 

are built. Besides the fact that the regulated rent may be a cause, it is also the fact that Sweden 

today has the highest building costs in the European Union, although the country is one of the 

most resource-rich.  The politics regarding the possibility to be able to live in the inner-city 

is primitive when the geographical location of the tenancies is not reflected in the rent itself. This 

leads to a hidden economic value of tenancies that later on are resold in the black housing 

market. Instead of an increase in the housing market, a creation of a black trade has been formed. 

Black landlords that sell these tenancies illegally reach out to their buyers through contacts 

and accommodation adds on forums such as Björnsbytare and Blocket. 

 

This Bachelor of Science thesis intends to analyze what this criminality looks like and what 

alternative ways there are to solve these problems.  

A questionnaire with over 200 respondents has been made and interviews with representatives 

from interest organizations have been performed due to the fact that literature within this field is 

inadequate.  
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Radical actions are needed if the housing market is going to recover. There are various ways of 

doing this which will be discussed further in this thesis. Most importantly are our results that 

indicate how a new generation has been raised to think that the black housing market is 

acceptable. It has become a natural feature in their everyday lives. We need to restore the 

general public attitude if we ever want to receive a functioning housing market. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta kandidatarbete är att studera den svarta bostadsmarknaden samt dess utbredning 

och attityder som utvecklats i Stockholmsregionen. Denna dolda brottslighet är mer omfattande 

och organiserad än någonsin. Enligt Fastighetsägarna omsätter den över en miljard kronor i 

Stockholm City, Sundbyberg och Solna. Efterfrågan på bostäder är rekordhög och kötiderna för 

hyresrätter i Stockholms innerstad är rekordlånga. Det råder bostadsbrist i regionen och det 

byggs för få hyresrätter. Det är även så att Sverige idag har de högsta byggkostnaderna i hela EU 

trots att landet är det ett av de mest resursrika. Politiken kring att alla ska ha möjlighet att bo i 

innerstaden är primitiv då en hyresrätts geografiska läge inte avspeglas i hyran. Detta leder till ett 

dolt ekonomiskt värde på hyreskontrakt som sedan säljs vidare svart. Istället för en sund tillväxt 

på bostadsmarknaden har det skapats en marknad av svarthandel. Svartmäklare når enkelt ut till 

sina köpare via kontakter och bostadsannonser på forum som Björnsbytare och Blocket. 

 

Denna uppsats avser att analysera hur denna brottslighet ser ut, hur den kan åtgärdas och vilka 

alternativa sätt det finns att lösa problematiken. En enkätundersökning med över 200 svarande 

har utförts och intervjuer med representanter från intresseorganisationer har genomförts då 

litteratur kring ämnet är bristfällig. Radikala åtgärder krävs för att återställa marknadens balans. 

Det finns olika sätt att göra detta på, vilket kommer att diskuteras vidare i denna uppsats. Det 

allra viktigaste är dock att våra resultat visar hur en ny generation har uppfostrats till att tycka att 

svarthandeln är ganska okej. Den har blivit ett naturligt inslag i deras vardag. Vi behöver förändra 



 
 
 

 
 
 

5 

människors värderingar kring detta om vi någonsin ska få en fungerande bostadsmarknad. Den 

åtgärd som först och främst måste vidtas är att bygga fler hyresrätter. Från politiskt håll finns 

olika sätt att stimulera bostadsbyggandet. 
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Förord 

Med detta kandidaterbete avsultar vi vår kandidatutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan 

inom Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning mot Bygg- och fastighetsekonomi. Arbetet 

har utförts under våren 2014.  

 

Vi vill rikta tack till Richard Engström som ställt upp med intervju och erbjudit sin tid att svara 

på frågor. Vi vill även tacka representanter från Fastighetsägarna och Hyresgästsföreningen som 

genom intressanta och givande intervjuer tillfört värdefull information.   

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Hans Lind, professor inom Bygg- och 

fastighetsekonomi, som givit oss hjälpsamma verktyg vid genomförandet av kandidatarbetet.   

 

Stockholm, 2014 

Renée Huuva & Özge Koyuncu  
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1. Inledning  

1.1  Bakgrund 

Den svarta bostadsmarknaden är ett faktum. Utbredningen tros vara mer omfattande och 

organiserad än någonsin. Verksamheten finns framförallt i Stockholms innerstad och attraktiva 

förorter där bostadsbristen är som störst. Enligt Fastighetsägarna omsätter den svarta 

bostadsmarknaden över en miljard kronor i Stockholm city, Sundbyberg och Solna. Svarta 

bostadsmarknaden utvecklas i samma takt som bostadsbristen. Efterfrågan på bostäder är 

rekordhöga. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta kandidatarbete är att studera den svarta bostadsmarknaden, dess utbredning 

samt vilka attityder som utvecklats kring fenomenet bland allmänheten.  

 

Det främsta målet med denna uppsats är bland annat att besvara:  

 

• Vilken attityd har allmänheten och utvalda företrädare för intresseorganisationer på svarta 

bostadsmarknaden? 

• Vad är problemet och vad bör göras för att minska svarta bostadsmarknaden 

1.3 Avgränsningar och problem 

Den svarta bostadsmarknaden existerar i Stockholmsregionen och marginellt i de övriga större 

städerna i Sverige. Uppsatsen avgränsas endast till Stockholmsregionen eftersom det är där det 

finns en mer omfattande kriminell verksamhet.   

 

Problematiken med att undersöka en svart marknad är att den är dold, aktörerna saknar intresse 

för att sätta stopp eller kartlägga den. Det finns därmed knapp forskning om den svarta 

bostadsmarknaden och få aktörer är villiga att tala om den. Personer som inte är verksamma 

inom den typen av handeln kan endast spekulera kring den.  

 

Litteraturen som finns tillgänglig kan i många fall bli mindre relevant då ämnet är en färskvara 

och därmed är under ständig förändring.  
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1.4 Metod   

För att få en djupgående bild av vilka problem som är avgörande har vi valt att göra en kvalitativ 

undersökning.  Anledningen till att vi inte valde att göra någon kvantitativ undersökning är att 

risken att vi inte får tillräckligt omfattande eller tillräckligt rättvisande svar för att besvara vår 

frågeställning.  

 

För att utreda de punkter som valts att undersökas enligt vårt syfte valde vi viktiga och 

inflytelserika aktörer att intervjua. Främst personer som är verksamma inom olika delar av 

branschen med olika infallsvinklar för att fa ̊ en sa ̊ nyanserad bild som möjligt.  

    

Uppsatsen bygger på litteraturstudier, intervjuer, en enkätundersökning och en podsändning. 

 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien innefattar framförallt artiklar men också rapporter från intresseorganisationer 

och en myndighet.  

 

Intervjuer  

Intervjuer har gjorts med personer som arbetar i närheten av den svarta bostadsmarknaden. 

Givetvis finns det många aktörer som är inblandade men vi valde företrädare för 

intresseorganisationerna Fastighetsägarna och Hyresgästsföreningen. En intervju har även gjorts 

med en registrerad fastighetsmäklare som även är doktorand på KTH.  

För dessa intervjuer har en semistrukturerad metod valts vilket är lämpligt då intervjupersonerna 

kommer från näringslivet och deras individuella åsikter har en stor betydelse.  Metoden påminner 

om en dialog där följdfrågor ställs under tiden dvs. inget där man måste följa frågor till punkt och 

pricka.  Den följer ett uppgjort frågeformulär, dock är skillnaden som sagt att intervjuaren kan 

ställa följdfrågor för att förklara något ytterligare och fylla ut svaren.  

 

Enkätundersökning  

En enkätundersökning har gjorts av över 200 personer för att se aktuella beteenden och attityder 

kring den svarta bostadsmarknaden hos personer som bor i Stockholm. Respondenterna var 

vänner och bekanta som nåddes ut genom det sociala nätvärket Facebook. Jämförelse mellan 

män och kvinnor och studerades.    
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1.5 Disposition  

Denna uppsats är disponerad på följande sätt: kapitel inledning syftar till att beskriva 

problematiken och frågeställningen samt tillvägagångsättet. Följande kapitel hyresmarknad redogör 

den rådande hyressituationen och beskriver lagar och regler kring hyresrättslägenheter. Därefter 

kommer ett kapitel om den svarta bostadsmarknaden. Där presenteras bland annat en kartläggning 

av försäljningar och köp av hyreskontrakt som tagits del av genom vänner, enkäten, forum och 

litteratur.  Kapitel intervjuer summerar de personliga intervjuerna som är gjorda med relevanta 

aktörer. Följande kapitel enkätundersökning redovisar resultatet av enkäten från de cirka 200 

svarande. Avslutningsvis, kapitel analys knyter ihop uppfattningar och ståndpunkter från delaktiga 

aktörer och lämnar utrymme för oss att analysera debatten.  
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2. Hyresmarknad 

2.1 Stockholms hyresmarknad allmänt 

Att det är bostadsbrist i Stockholmsregionen är inget nytt fenomen. Under det senaste seklet har 

bristen på bostäder gått i vågor. Efter en omfattande inflyttning till storstäderna under 50- och 

60-talet åtgärdade man problemet med det sk Miljonprogrammet. Sedan mitten av 90-talet har 

efterfrågan varit hög på bostäder igen. Idag byggs det få hyresrätter i Stockholmsregionen 

samtidigt som de befintliga bestånden minskar genom ombildning. Priserna på bostadsrätter är 

rekordhöga och kötider för hyresrätter ökar drastiskt. Detta leder till att utbudet av hyresrätter 

inte är proportionellt mot efterfrågan.  

 

Enligt Henrik Tufvesson, chefanalytiker hos Fastighetsägarna, finns det idag cirka 65 000 privata 

och allmännyttiga hyreslägenheter i Stockholms innerstad och cirka 5-7 % av dessa byter ägare 

varje år. Dessa ägarbyten sker nästan alltid via byten mellan två hyresrättsägare. Han menar att en 

nollställning av en hyresrätt, dvs. en lägenhet som blir ledig för hyresförmedling är så ovanligt att 

det nästan bara blir av när man bär ut hyresgästen, -“kör iväg i en likbil”. År 2013 förmedlade 

bostadsförmedlingen i Stockholms stad cirka 8000 lägenheter varav cirka 1300 i Stockholms 

innerstad. Av dessa förmedlingar är det cirka 350 som har återvänt till bostadsbeståndet, dvs. 

blivit nollställda. Det innebär att endast 0,5 % av hyresbeståndet på marknaden förmedlas via 

bostadsförmedlingen. Resterande lägenheter hos bostadsförmedlingen är nyproduktion och 

kategoribostäder som exempelvis studentbostäder, äldrebostäder och anpassade bostäder 

(Fastighetsägarna, 2014).  

 

Idag finns det endast cirka 7000 allmännyttiga hyresrättslägenheter kvar i innerstaden. 

Ombildningen har varit stor men nu har man satt stopp för den möjligheten för samtliga av 

allmännyttans bestånd där. Under 2000-talet har cirka 100 000 av både privata och allmännyttiga 

hyreslägenheter ombildats till bostadsrätter. Sedan 70 -talet har det skett en halvering av det 

privata hyresbeståndet, dvs. att det fortfarande finns en möjlighet till att ombildas. 

(Hyresgästsföreningen, 2014)  

 

Inflyttningen till Stockholms stad ökar. Sedan förra decenniet så har befolkningen ökat men 

bostadsbyggandet minskat. Idag bor det ungefär 2,1 miljoner människor i Storstockholm och 

cirka 870 000 människor i Stockholm stad.  Under 2012 var flyttnettot positivt, 9870 människor, 

något mindre än föregående år. Bostadsbyggandet sker inte i samma takt som 
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befolkningstillväxten och under 2012 byggdes det 8500 hyresrätter (Statistik om Stockholm, 

2013).   

 

De största aktörerna inom byggbranschen är Skanska, NCC, Peab och JM. Dessa företag bygger 

inte hyresfastigheter i någon större utsträckning men en utveckling mot byggande av hyresrätter 

har påvisats hos både Peab och NCC. Det har dock inte alltid sett ut på detta vis för 

hyresrättsmarknaden. Efter finanskrisen 2009 så var byggandet av hyresrätter i Storstockholm 

som mest med 4 500 hyresbostäder i en tolvmånaderstakt. Orsaken bakom den bristande 

byggnationen är en hel del olika faktorer. En av dessa är kommunernas detaljplanearbete 

(Stockholms byggmästareförening, 2013). Man menar att bostadsbyggandet ökar väldigt långsamt 

och att detta är just på grund av att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna. Utan en 

färdigställd plan kan inte bygget av bostäder påbörjas. Under 2012 - 2014 var det hela 20 964 

lägenheter som var försenade av totalt 39 403 planerade. I Stockholms innerstad finns det 

ytterligare problem som buller och parkering, bullerkraven är höga och parkeringsyta saknas.   

Enligt lagen finns det inget krav på hur många hyresrätter som måste byggas per år.  Det är 

snarare så att det är kommunens ansvar att bostadsförsörjningen i kommunen upprätthålls.   

 

I dagsläget har Sverige de högsta priserna i hela EU att bygga bostäder. Det är hela 72 % över 

genomsnittet jämfört med andra EU länder.  Susann Wikström på Hyresgästföreningen förstår 

inte hur att ett land som Sverige med enorma resurser såsom skog, metaller och som inte är i 

stort behov av importerat material kan ha så höga byggkostnader. Henrik Tufvesson från 

Fastighetsägarna tycker att omprioriteringar borde göras för att sänka byggkostnaderna. Ett 

förslag är att ha en öppen arbetsmarknad, det skulle ge svenska företag möjlighet till att 

samarbeta med byggbolag i Baltikum men även öka konkurrensen (SVT Nyheter, 2013).   

 
 

2.2 Hyresreglering och bruksvärdessystemet 

 
I Sverige är hyran på hyresrättslägenheter baserad på bostadens standard, det s.k. bruksvärdet. 

Bruksvärdet ska även baseras på läget men det har en sekundär roll på hyran. Hyran sattes förr 

efter förhandlingar mellan de kommunala bostadsbolagen och Hyresgästföreningen men från och 

med 2011 gäller nya regler som innebär att de privata fastighetsägarna kan förhandla själva om en 

fri hyressättning vid omförhandling av kontrakt.  De kommunala bostadsbolagen Hyrorna får 
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inte vara orimligt höga och vid oenighet kan man få sin hyra prövad enligt 12:55 JB även kallad 

Hyreslagen: 

 

“Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt 

belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för 

lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.” 

 

Prövningen görs av Hyresnämnden och hyresnivån prövas mot hyreslägenheter där hyran är 

kollektivt förhandlad.  

 

Hyressättningssystemet som används idag kallas för hyresreglering. Regleringen infördes i Sverige 

under andra världskriget som ett skydd mot de hyreshöjningar som kriget förväntades föra med 

sig. Avsikten med denna uppbyggnad är att skydda hyresgästen genom att förhindra att en 

bostadsbrist skulle driva upp hyrorna på den privata hyresmarknaden. Då bostadsbristen varit 

hög har hyresregleringen inneburit att den faktiska hyresnivån inte matchar med vad marknaden 

är beredd att betala (Boverket, 2008).  

Det finns procentuellt fler äldre hyresfastigheter i innerstaden än i förorterna där det finns en 

större andel nyproduktion med högre bruksvärde. Bruksvärdeshyran har i vissa fall inneburit att 

hyresnivåerna på bestånden i innerstaden varit lägre än i ytterstaden. Samtidigt som 

betalningsviljan är tvärtom, dvs. högre i innerstaden än ytterstaden (Boverket, 2011).  

 

 
Stockholmsmodellen  
Stockholmsmodellen är ett förslag på en modern hyressättning som är lämpad till dagens 

samhälle. Dess beståndsdelar är inte reglerade på samma sätt som systemet idag dvs. 

bruksvärdessystemet. Stockholmsmodellens beståndsdelar är bostadsområde och läge, 

fastighetens standard samt lägenhetens storlek och standard. Beståndsdelarna bygger på 

hyresgästens egna preferenser. Bostadsområdet och lägets krav kan exempelvis vara att 

bostadsområdet har ett bra rykte, ett visst storleksbestånd och tillgång till parkeringsplats. 

Bruksvärdet tar inte hänsyn till sådant. Vare sig det skulle handla om en lägenhet på Östermalm 

kontra en i Bredäng i samma skick värderas dessa inte efter sitt geografiska läge 

(Hyresgästföreningen, 2009).  
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Lägenhetsnummer 

Skattemyndigheten har infört en ny lag, 6§ Lag (2006:378). Lagen reglerar lägenhetsregister som 

bland annat innebär att man numera ska vara folkbokförd på lägenheten man bor i istället för på 

självaste fastigheten. När man flyttar in i ett flerbostadshus så ska en del av adressen även 

inkludera fyra siffror som dels visar vilken våning lägenheten ligger på och vart på våningen 

lägenheten befinner sig. Införandet av lägenhetsnummer har försvårat svarthandeln då det 

numera finns en porttavlan med alla hyresgästers namn och lägenhetsnummer. Tidigare var det 

möjligt att folkbokföra flera personer på en fastighet. Skenbyten var är en bytesform i 

svarthandeln utnyttjades genom att man folkbokförde fler personer på samma fastighet utan att 

det var möjligt att kontrollera (Skatteverket, 2014).  

 

2.3 Andrahandsuthyrning av hyresrätt 

Andrahandshyresgästen hyr hyreslägenheten av förstahandshyresgästen, denna uthyrning kräver 

ett godkännande av fastighetsägaren och om detta inte ges kan ett sådant sökas av Hyresnämnden 

enligt Hyreslagen 39-40 §§. Andrahandshyresgästen saknar besittningsskydd om hyresförhållandet 

varat kortare än 2 år. Efter 2 år får även andrahandshyresgästen besittningsskydd gentemot 

fastighetsägaren.  

 

Andrahandshyresgästens hyra ska spegla förstahandshyresgästens. Enligt praxis så gäller följande: 

om lägenheten är möblerad kan man göra ett påslag på hyran med 10 % - 15 %. Om överhyra tas 

kan andrahandshyresgästen kontakta Hyresnämnden för att sedan kräva tillbaka det överbetalda.  

 

2.4 Andrahandsuthyrning av bostadsrätt  

Från och med 1 februari 2014 stiftade Riksdagen en särskild lag om uthyrning av privatbostäder, 

Lag om uthyrning av egen bostad SFS 2012:978. Detta gäller dock inte om man hyr ut en annan 

lägenhet eller bostad. I det fallet gäller hyresregleringen fullt ut. Den stora förändringen med 

denna lag berör relationen mellan bostadsrättsägaren och andrahandshyresgästen och 

hyressättningen. Parterna är här fria att komma överens om hyrans storlek. Andrahandshyran ska 

beräknas utifrån bostadsrättshavarnas kostnader där man utgår från en fyraprocentig avkastning 

på marknadsvärdet plus månadsavgiften. Tanken med hyresregleringen är att ge 

bostadsrättshavare incitament till att hyra ut i andrahand.  Den nya lagen har fått effekt visar 

siffror från Blocket. Idag hyr cirka 6200 bostadsrättslägenheter ut i andrahand och det är en 
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ökning på 36% från i fjol. Hyresnivån på andrahandsmarknaden har ökat med 20% och det 

innebär en snittmånadshyra om 9000 kr. Bostadsrättslägenhetsuthyrningen är 53 % av hela 

andrahandsuthyrningesbeståndet (Dagens Industri, 2014). Man har gått vidare med denna reform 

genom ett lagförslag om att det inte kommer att krävas särskilda skäl för att hyra ut sin 

bostadsrättslägenhet. Lagen kommer träda i kraft 1 juni och kommer innebära att det endast 

krävs skäl från bostadsrättshavaren för att ha rätt att hyra ut i andrahand (Fastighetsägarna, 2014).  
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3. Svarta bostadsmarknaden  

3.1 Allmänt 

Då bostadsmarknaden varit i obalans så har det alltid uppkommit en svart bostadsmarknad. 

Boverket definierar den svarta bostadsmarknaden som otillåtet utnyttjande av rätten att hyra ut i 

andra hand, otillåtet byte av lägenhet samt hyresförmedlingsbedrägerier. Det är olagligt att sätta 

ett ekonomiskt värde på hyresrätter, det kan ske i samband med byten, överlåtelser och 

andrahandsuthyrning. Fenomenet finns framförallt i Stockholm och de något mer eftertraktade 

förorterna där det anses mer statusfyllt att bo. Den svarta bostadsmarknaden finns i tillväxtorter 

och andra orter med bostadsbrist samt där omvandling av hyresrätter till bostadsrätter är vanlig.  

 

Den svarta bostadsmarknaden är en dold verksamhet och svår att kartlägga. Det är ett växande 

problem att denna typ av olaglig handel inte är en prioriterad fråga bland polis eller andra 

myndigheter. En stor acceptans för den svarta bostadsmarknaden har över tid utvecklats hos 

allmänheten. Detta påvisas i vår enkätundersökning. Bostadsbristen gör att hyresgästerna håller 

hårt om sina kontrakt och de har fått ett ekonomiskt värde på bostadsmarknaden. Ombildningar 

ger en minskad mängd kontrakt men samtidigt misstänker man att de olagliga 

kontraktförsäljningarna ökar. (Fastighetsägarna, 2014) 

Fastighetsägarna menar att den svarta bostadsmarknaden omsätter över 1 miljard kronor. 

Boverket menar att det kan vara mer. Som nämnt byter 5-7% av hyresbeståndet ägare varje år 

och hälften beräknas vara svarta (Dagens Industri, 2014). Rickard Engström, mäklare och 

doktorand på KTH, befarar att de kan vara betydligt fler. Av hans bekanta som bor i hyresrätt 

kan han inte räkna upp många som har fått den på ett lagligt sätt. 

 

3.2 Allmänna regler kring svart bostadsmarknad 

Enligt 65§ Hyreslagen är det olagligt att sätta ett ekonomiskt värde på en hyresrättslägenhet: 

 

“Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadslägenhet 

eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet, skall han dömas till böter eller fängelse i 

högst sex månader. I ringa fall skall dock ej dömas till straff.” 

 

“Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år. “ 
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Besittningsskydd  

Det är inte olagligt att köpa ett hyreskontrakt men vid köpet saknar hyresgästen besittningsskydd 

om fastighetsägaren till det köpta kontraktet blivit lurad. Om fastighetsägaren istället känner till 

köpet har hyresgästen besittningsskydd för att han ska kunna anmäla fastighetsägaren utan 

konsekvenser. 

 

3.3  Aktörer 

Till den svarta bostadsmarknaden söker sig alla olika grupper och yrkesnivåer. I en podcast 

skapad av Dagens Industri intervjuas en svartmäklare. Han nämner några yrkesgrupper som han 

själv förmedlat lägenheter till: studenter, domare, poliser, politiker och vanliga knegare.  

 

Säljare 

Är den part som vill kapitalisera övervärdet hos en hyreslägenhet. Säljaren kan vara en hyresgäst 

eller en hyresvärd. Nästan alla som äger ett förstahandskontrakt i Stockholms innerstad förstår att 

det finns ett värde i kontraktet. En del av hyresgästerna väljer därför att sälja kontraktet på den 

svarta bostadsmarknaden i samband med att hyresgästen inte är i behov av den längre. Det sker 

ofta när hyresgästen lämnar hyresmarknaden och försvinner till en annan upplåtelseform.  

 

Köpare  

Köparen är personen som är i behov av hyresrätten. Köpare till en hyresrättslägenhet kan vara 

personer som är rädda för ett prisfall på bostadsmarknaden men kanske framförallt för personer 

som har problem med att få en bostad på ett normalt sätt. Det kan bero på kreditvärdighet, 

försörjningsstöd eller betalningsanmärkningar (Dagens Industri, 2014).  

 

Svartmäklare 

Svartmäklaren är den person som förmedlar hyreskontraktet och har idag en mycket omfattande 

roll. Det är vanligt förekommande att fastighetsägare samarbetar med svartmäklare. Arvoden 

varierar i stor grad men källor menar att ett förstahandskontrakt som säljs för 300 000 kr kan ge 

ett arvode till mäklaren på 50 000 kr. 
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3.4  Marknadspris på svarta kontrakt  

Då det är en svart marknad finns det inga regler kring prissättningen av hyreskontrakt, det 

bestäms helt enkelt av efterfrågan och utbudet. Värdet på ett svart kontrakt består av olika 

faktorer, bland annat en riskpremie som omfattar skillnaden mellan brukshyra och marknadshyra 

där marknadshyran inte finns men som indirekt betalas som en marknadspremie. Marknadspriset 

baseras framförallt på samma faktorer som en bostadsrätt, dvs. läge, skick, balkong, planlösning 

och avgift. Man brukar säga att marknadspriset på en hyresrättslägenhet är runt 10 % av 

marknadspriset på en liknande bostadsrättslägenhet. Ett annat sätt att bedöma marknadspriset för 

en hyresrättslägenhet är att man baserar värdet på antalet rum. En riktlinje i Stockholms innerstad 

är att ett rum är värt mellan 200 000 till 300 000 kronor beroende på område och övriga 

egenskaper. Ett exempel är att en lägenhet med 4 ROK i Vasastan, i gott skick, kan kosta runt 1 

000 000 kr. Se bilaga 1 för fler försäljningar. 

 

3.5 Olika typer av handel av hyreskontrakt  

Lägenhetsbyte - hyresrätt mot hyresrätt  

Denna bytesform kallas direktbyte som sker genom att två hyresrätter byts mot varandra och 

hyresgästen med den attraktivare lägenheten erhåller en mellanskillnad av byteslägenhetshavaren. 

Det här är ett missbruk av hyresrätten då den inte har något ekonomisk värde enligt svensk lag. 

En form av denna bytesätt är triangelbyte som sker genom att tre hyresrätter är inblandade. Det 

innebär att när t.ex. du byter din lägenhet mot person A:s så byter person A mot person B:s, som 

i sin tur byter mot din. En vidare form av detta är flerpartsbyte som fungerar på samma sätt som 

ovan men kan involvera betydligt fler lägenheter (Boupplysningen, 2014).    

 

Lägenhetsbyte - hyresrätt mot annan upplåtelseform  

Bytesformen sker genom att en hyresrättslägenhet byts mot en annan upplåtelseform. Denna 

upplåtelseform kan t.ex. vara en villa eller en bostadsrätt. Det genomförs genom att ett lägre pris 

sätts på den andra upplåtelseformen. Man använder hyrerätten som en dellikvid eller en 

delbetalning. Den här formen av byte är förbjuden då hyresrättslägenheten får ett ekonomiskt 

värde och regleras i 12:35 JB. Susann Wikström representant från Hyresgästsföreningen menar att 

denna bytesform i princip är borta från marknaden men att den var betydligt vanligare för 10 år 

sedan. Man drog åt kraven på denna bytesform. Vid bytet krävs det beaktansvärda skäl om man 

inte kan köpa bostadsrätten utan hyresrätten. Hon berättar att den enda gången denna form är 
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aktuell är när hyresgästen har särskilda behov och inte kan lösa boende på annat sätt. Behoven 

kan vara att hyresgästen behöver en viss yta, planlösning eller hiss.  

 

Hyresvärdar som tar betalt för hyreskontrakt  

Det blir allt vanligare att hyresvärdar tar betalt för hyreskontrakt av den tillträdande hyresgästen. 

Även svartmäklare kan vara inblandade i denna variant genom att förmedla hyresgäster till 

fastighetsägaren. Denna variant är mycket svår att avslöja då alla inblandade aktörer tjänar något 

på bytet (Boverket, 2011).  

 

Skenbyten  

Tanken med skenbyte är att det ska se ut som ett normalt byte mellan två hyreslägenheter men 

det är endast en lägenhet inblandad. Det som egentligen sker är att en hyresgäst tar betalt för en 

hyreslägenhet och arrangerar ett byte utan att det finns en byteslägenhet med i bilden. För att 

genomföra ett skenbyte krävs ofta både en svartmäklare och en fastighetsvärd. Fastighetsvärden 

till lägenheten som säljs blir oftast lurad, inför hans ögon ser det ut som ett vanligt byte.  

Skenbyten har idag blivit allt svårare efter att man inför lägenhetsnummer (Boverket, 2011).  

 

Bulvanuthyrning  

Bulvanuthyrning sker i de fall där fastighetsvärden försöker undgå de rättigheter som en 

förstahandshyresgäst har. Syftet är bland annat att kunna tjäna pengar genom att ta ut en högre 

hyra av andrahandshyresgästen. I sådana fall använder de en så kallad bulvan. En bulvan kan vara 

en person som t.ex. är en vän eller släkting till fastighetsägaren och är lägenhetsinnehavare på 

förstahandskontraktet. Bulvanen bor inte i lägenheten utan är enbart innehavare för att vilseleda 

lagen. Så den person som i själva verket bor i lägenheten är andrahandshyresgästen som 

egentligen i rättsprocess kan få rätt till ett förstahandskontrakt och alla de rättigheter som 

tillkommer med det. Men i det här fallet saknar andrahandshyresgästen besittningsskydd vilket 

underlättar för fastighetsägaren. Bulvanuthyrning används även av fastighetsägaren för att 

underlätta ombildning (jagvillhabostad.nu, 2014).  

 

Överhyror  

I samband med andrahandsuthyrning är det vanligt förekommande med olagliga överhyror. 

Riktlinjen är att man får ta ut 10 - 15 % extra för inventarier men procentsatsen kan variera 

beroende på kvalitén av möblerna. Inventarier övervärderas och en svart andrahandsmarknad 

utvecklas (jagvillhabostad.nu, 2009). 
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3.6.  Kartläggning av försäljningar och köp av hyreskontrakt  

Totalt har 117 objektöverlåtelser som skett i Stockholms storstadsregion samlats in. Tidpunkten 

för försäljningarna är från 70-talet men majoriteten såldes från 2008 till idag. 74 av försäljningarna 

är insamlade från vår anonyma enkätundersökning, resterande är insamlade från SVDs 

kartläggning av den svarta bostadsmarknaden samt från forum i form av Björnsbytare och 

Flashback. Kartan nedan redovisar antalet försäljningar för respektive område samt snittpriser 

per rum och snittpriser per kvadratmeter. För att utläsa respektive försäljning med tillhörande 

information som pris, försäljningsår, storlek och källa, se bilaga 1. Där kan man rensa bort 

försäljningar som man anser har mindre tillförlitliga källor. 

 

 
 

Figur 1.  Bilden ovan är en karläggning av kontraktköp av hyresrätter. De röda siffrorna representerar antalet överlåtelser 

vi tagit del av för respektive område.  
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4. Resultat från intervjuer 

Intervjuer har gjorts med representanter från intresseorganisationerna Fastighetsägarna och 

Hyresgästsförening samt en doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan som även är en 

registrerad fastighetsmäklare. Intervjuerna gjordes för att finna kvalitativ fakta då litteratur kring 

ämnet är bristande. Bland annat diskuterades svarta bostadsmarknaden allmänt, grundorsaker och 

lösningar. 

4.1 Fastighetsägarna Stockholm 

Fastighetsägarna Stockholm är en intresse - och branschorganisation som arbetar för en väl 

fungerande fastighetsmarknad. Medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder, 

lokaler och industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. I Stockholm har Fastighetsägarna 

drygt 17 000 medlemmar (Fastighetsägarna, 2014).  

 

Intervjuen gjordes med chefsanalytikern Henrik Tufvesson och chefsjuristen Marie Öhrström.  

 

Senast Fastighetsägarna gjorde ett försök till att kartlägga utbredningen av den svarta 

bostadsmarknaden var 2006. Då uppskattades den till över 1 miljard kronor i Stockholm city, 

Solna och Sundbyberg. Den undersökningen bygger på en enkätundersökning som skickades ut 

till 31 stycket privata fastighetsägare med ett sammanlagt bestånd på 37 000 hyreslägenheter, det 

representerar en tredjedel av den privatägda marknaden. Resultaten stämde bra överens med de 

tre kommunala bostadsbolagen siffror. Många personer med stora bestånd deltog och det gör 

undersökningen tillförlitlig för de har en större vana att hantera byten än fastighetsägare med 

färre bestånd och kan därför lättare misstänka svarta byten. 

 

Tufvesson påstår att ett problem som uppstår för fastighetsägarna är regelverket. Det är 

uppbyggt på ett sådant sätt att bevisbördan ligger på fastighetsägaren. Han menar att en bättre 

lösning skulle vara om bevisbördan låg på hyresgästen. Hyresgästen skulle då bli tvungen att 

bevisa för Hyresnämnden att misstanken som fastighetsägaren hade om att ett svart byte var på 

gång är felaktigt genom att t.ex. vittna under ed.  

 

Tufvesson fortsätter med att definiera svarthandeln ”I Sverige har vi en reglerad hyressättning 

och då uppstår det alltid ett värde mellan den verifierade hyran och vad folk är villiga att betala 

för en lägenhet, då blir det en mellanskillnad och den här mellanskillnaden kallas då för 

svarthandel.” Han tror att den i stort sätt skulle försvinna om vi hade en hyresmarknad i balans 
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och för det behövs dels en förändring i hyressättningen och att det tillförs nya bostäder på 

marknaden.  

 

Ytterligare ett problem han pekar på är att samhället och att samhällets resurser i form av 

brottsförebyggande fullkomligt struntar i problemet kring svarthandeln. Det är allt ifrån 

justitieministrar till poliser. Han menar att ignoransen leder till att man uppfostrar en helt ny 

generation till att tycka att det är helt okej med svarthandel av hyreskontrakt. Fastighetsägarna 

tycker att det är helt orimligt att ett ekonomiskt värde kan sättas på ett hyreskontrakt. Öhrström 

fortsätter ”Många man träffar på och som bor i hyresrätt påstår att det inte finns en hyresgäst i 

Stockholm som inte förstår värdet av hyresrätten, den får med andra ord ett slags 

marknadsvärde.” Tufvesson nämner att han hört från bankhåll att låneansökan kommit in 

angående köp av hyreskontrakt.  

 

Fastighetsägarna har en sk ansvarsnämnd där dom lyfter upp klagomål från hyresgäster eller 

annan allmänhet, klagomålen riktas till en fastighetsägare som har misskött sig. I ansvarsnämnden 

tar man bland annat upp ärenden om svarthandel. Det kan handla om en fastighetsägare som i 

samband med att en lägenhet blivit ledig säljer kontraktet till en privatperson genom sina 

förvaltare eller själv. När en fastighetsägare hamnar i ansvarsnämnden finns risken drabbas av 

vite, näringsförbud samt bli uteslutna från Fastighetsägarna Stockholm. Öhrström berättar om 

hur Fastigsägarna ska förebygga svarthandel framöver ”Vi vill jobba mer proaktivt för att sanera 

branschen från eventuella oseriösa fastighetsägare. Det som gäller är att få mer kunskap om 

problematiken och att uppmana hyresgäster till att anmäla sina oseriösa fastighetsägare”.  

 

Regleringen om andrahandsuthyrning för hyresrättslägenheter tycker Tufvesson borde ses över. 

Han tar upp Lag om uthyrning av egen bostad, SFS 2012:97, och menar att det var en önskvärd, 

nödvändig och väldigt lyckad reform. “Vissa klagar på reformen, bland annat 

Hyresgästsföreningen, just för att hyran ökade. Då brukar jag säga att det var det hela politiska 

resonemanget, en ökad hyra, fler antal uthyrda bostäder.” Han menar att problemet med 

Hyresgästföreningen är att de inte har ambitioner att det ska finns fler bostäder utan istället 

skydda hyresgästerna som redan sitter på hyreskontrakten, s.k. insiders.  

 

Tufvesson menar att de höga byggkostnaderna beror på ett antal olika faktorer, bland annat ett 

knöligt regelverk, dyra markpriser, brist på mark och dålig konkurrens på byggmarknaden. Vidare 

indikerar han på att fastighetsskatten bör sänkas och en förbättring av bullerfrågan.  
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4.2 Hyresgästsföreningen  

Hyresgästsföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Dom arbetar för 

ett tryggt boende för människor och samhället. I Stockholm har Hyresgästföreningen drygt 145 

000 medlemmar.  

 

Intervjuen gjordes med chefsjuristen Susann Wikström. 

 

Hyresgästsföreningen har en ideologi om att det måste finnas någon slags reglering av hyrorna 

för att få en fungerande hyresmarknad. Wikström menar att det inte finns något som säger att det 

skulle byggas mer om man skulle släppa hyrorna fria i form marknadshyror. Enligt Wikström är 

forskning kring kedjeeffekten om att balansera utbud mot efterfrågan bara en ekonomisk modell 

som inte skulle överensstämma med verkligheten. “Jag är inte övertygad för jag har inte sett 

forskning på det, utan det enda sättet tror jag är att man måste bygga mer hyresrätter”. Att bygga 

fler hyresrätter genom att sänka byggkostnaderna för hon förstår inte hur Sverige kan ha de 

dyraste byggkostnaderna inom hela EU. Sverige har mycket resurser i form trä och metall och 

besparar stora kostnader som skulle uppstå vid transport från t.ex. Sydeuropa.  

 

Hon menar att det är viktigt att friställa fler lägenheter idag. Hon kan tänka sig en friställning 

genom att ha en lagstiftning som sa att alla lägenheter som friställdes från både kommunala och 

privata bolag måste skickas till förmedling. Frågan hon ställer sig med det här resonemanget är 

om det verkligen är skäligt mot privata fastighetsägare, “att de inte kan ta undan lägenheter till 

sina barn eller anhöriga kan man ju tycka att dom ska få”. 

 

Wikström talar om problematiken i byggprocessen. Man vältrar över samhällskostnaderna på 

fastighetsägaren. Den projektör eller entreprenör som får ett byggrätt i ett grönområde får ett för 

stort ansvar. “I och med byggrätten vältras ett stort ansvar över på fastighetsägaren, det kan 

exempel vara infrastrukturansvar”. Hon tar Ikano som ett exempel som har ett förslag om att 

bygga kring Tele2 arena. Det kommer innebära att fler hyresrätter byggs och att ett mer 

organiserat område skapas. Problemet är att det endast är stora aktörer som klarar av det 

ansvaret.  

 

Byggprocessen krånglar även på grund av miljökrav, ” men självklart på gott och ont”. Hon 

nämner bullerkraven som är en stor faktor till hinder i byggandet.  
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Andrahandsuthyrningen har två marknader. Dels när en hyresrätt hyrs ut i andrahand, dels när en 

bostadsrätt hyrs ut i andrahand. De omfattas av olika lagtexter “Dessa lagar rockar inte alls med 

varandra”. Wikström kritiserar Lag om uthyrning av egen bostad SFS 2012:978. Hon menar att 

konsekvenserna är att hyrorna har stuckit iväg. Tanken var att friställa lägenheter för bland annat 

studenter. Det är dock inte några vanliga studenter med vanlig ekonomi som har råd med de nya 

priserna. Hon tror inte att man fått ut fler bostäder på marknaden, “möjligtvis småhus som 

sommarstugor, utanför Stockholms innerstad”.  

 

Wikström tycker att det är tråkigt när allmännyttans lägenheter säljs ut genom ombildningar. Det 

är en förmögenhetsöverföring som är oskälig. Ett lotteri för hyresgästerna, “de kommer in, kan 

köpa sin fastighet till förvaltningspriser och sen sälja till bostadsrättspriser samtidigt som 

samhället blir berövat ett antal hyresrätter”. Hon menar att det är fastigheter som vi alla varit med 

och byggt, som varit till för lägenhetsförsörjningen. Hon ifrågasätter ombildningslagen. 

 

Hon säger att ett annat problem är det skattetekniska, att man har olika skatter för de olika 

upplåtelseformer där hyresrätten är missgynnad och en lösning skulle vara om samhället gick in 

och gjorde det mer gynnsamt - “nu spånar jag helt fritt men varför inte låta hyresrätter använda 

sig av rotavdraget?”. 

 

Wikström tror att den svarta bostadsmarknaden är rätt så omfattande och att det är väldigt få 

fastighetsägare som har rent mjöl i påsen när det gäller att lägga kontrakt via bulvaner. Det är en 

lukrativ bransch, bra avkastning och även rätt riskfri.  

 

Hon vill även påpeka Fastighetsägarnas uppmärksammade kartläggning av den svarta 

bostadsmarknaden 2006. Den var för liten, säger ingenting och att den var ganska vinklad. “Man 

måste ha i åtanke vem som skrivit den. Enligt den undersökningen är det inga fastighetsägare 

som fuffar utan det är bara hyresgästen. Om en hyresgäst ska kunna fuffa ordentligt måste det 

finnas en fastighetsägare inblandad”. 

 

Avslutningsvis talar Wikström om deras ansvar, “Precis som Fastighetsägarna har vi ett ansvar att 

hålla rent framför våra dörrar och ta ansvar över våra medlemmar”. Hon menar att vi ska vara 

rädda om systemet och vårda det.  
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4.3 Mäklare & doktorand 

Rickard Engström är registrerad fastighetsmäklare på Notar mäklarfirma samt doktorand på 

KTH.  

 

Engström berättar om sin erfarenhet av svartköpare och menar att det är en ganska tragisk 

situation. “Jag känner otroligt många som bor i hyresrättslägenhet i stan men få som inte har köpt 

den svart”.  

 

Han menar att det är hyresregleringen/ staten som via subventioner och regelsystem har skapat 

den svarta marknaden. Syftet med bruksvärdet var att minska segregationen men han menar att 

hela idén är förlegad. Den har endast har varit ett medel för politiker att tjäna lite röster på genom 

att låtsas att de tar ett socialt ansvar med bruksvärdessystem och brukshyra. “Det har ju inte 

påverkat segregationen för fem öre men däremot tvärtom. Den som bor i en hyresrätt i 

Stockholms innerstad är en typisk svensk person i 50-60 års åldern”. Han tror att en 

marknadsanpassning av hyrorna skulle leda till ett ökat byggande och ett ökat utbud av 

hyresrätter, som i sin tur skulle skapa en större rörlighet på den övriga marknaden. Han tror inte 

att en ny regering skulle göra något åt regleringen, det skulle strida mot deras ideologi att 

marknadsanpassa hyrorna. 

 

Engström talar om en åtgärd som skulle försvåra den svarta handeln för fastighetsägare. Åtgärden 

skulle vara att alla lägenheter som förmedlades skulle vara tvungna att gå via en 

bostadsförmedling och samtidigt registreras i ett centralt register. De fastighetsägare som inte 

lämnat sina lediga lägenheter till bostadskön skulle få negativa konsekvenser. Genom en kontakt 

på ett av de större fastighetsbolagen har Engström fått reda på hur hyressubvetationssystemet 

utnyttjas. “Man sa att du som är VD på det här byggbolaget har rätt att ta en lägenhet till en 

familjemedlem, en kusin, en annan släkting, en ... osv”. Det var många på företaget som hade den 

möjligheten och det ansågs inte som något onaturligt. Men Engström menar att det ger konstiga 

signaler när dessa parter som nyttjar systemet faktiskt då ingick i hyressubventionssystemet. Man 

tänker inte på alternativet, dvs. personen som hade fått lägenheten om den gått till förmedling.  

 

Han tycker att polisen borde ha ett större intresse av den svarta marknaden. Man bör lägga ner 

betydligt mer kraft och krut på frågan just för att det flyttas stora summor pengar från en vit 

sektor till en svart. Ytterligare ett problem är att journalisterna visar svalt intresse för frågan. Via 
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kontakter har han hört att en del kända journalister fått lägenheter genom svarthandel och det 

kan vara en anledning till ignoransen där.  

 

4.4 Sammanfattning   

Samtliga intervjuade är eniga om att den svarta bostadsmarknaden är ett problem och att den 

ignoreras av olika aktörer. Samhället resurser i form av brottsförebyggande prioriterar inte frågan. 

Fastighetsägarna nämner justitieministrar och polisens svala inställning till olagligheterna. 

Engström nämner journalisternas relativa ointresse. En anledning till ignoransen vågar Engström 

uttala sig om. Han tror att representanter för dessa grupper själva handlat med svarta 

hyreskontrakt eller har kollegor som gjort så. 

 

Bostadsbristen är ett av de grundläggande skälen till att en svarthandel har utvecklats. Problemet 

med bostadsbristen är att det byggs för lite och att man behöver ett ökat byggande är alla överens 

om. Många menar att byggprocessen är krånglig och att byggkostnaderna är höga. Samtidigt är 

Sverige är rikt på de resurser som behövs för byggproduktion och slipper vissa importkostnader. 

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ifrågasatte bullerkraven och menade att de är för hårda 

krav och hindrar nyproduktion i Stockholms innerstad.  

 

Fastighetsägarna och Engström är eniga om att hyresregleringen skapar problem och bör ses 

över. De förespåkar en mer marknadsanpassning av hyrorna och tror att det skulle öka 

byggandet. Som det ser ut idag har hyresregleringen till viss del bidragit till segregation. Båda 

nämner att en typisk hyresrättsägare i Stockholms innerstad är en Svensk 50-60 år högutbildad 

man. Wikström har inte sett någon forskning på att det skulle byggas fler bostäder om hyrorna 

skulle marknadsanpassas. Hon tror att det måste finnas någon slags reglering för att få en 

fungerande hyresmarknad.  

 

Friställning av lägenheter är viktigt, samtliga tar upp att lägenheter som blir lediga bör gå till 

bostadsförmedling. I dag är det endast en rekommendation att varannan ska gå till förmedling. 

Här tror man att kravet i sin tur skulle få bort en del svarthandel genom att minska 

fasighetsägarens möjlighet att sälja den lediga lägenheten till privatpersoner. Fler lägenheter skulle 

gå till bostadsförmedlingen.  
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Fastighetsägarna är bekymrade över svarthandeln och menar att dom ska jobba mer proaktivt för 

att sanera branschen från oseriösa fastighetsägare. Likaså menar Hyresgästsföreningen som 

representerar hyresgästerna i Stockholm. De vill hålla rent framför sin egen dörr. Det som 

återstår är som sagt samhället ansvar.  
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5. Resultat från enkätundersökningen  

En enkät togs fram med syfte att få fram attityder och åsikter kring den svarta 

bostadsmarknaden. Enkäten skapades med hjälp av det webbaserade hjälpmedlet SurveyMonkey. 

Vi garanterade samtliga respondenter anonymitet vilket för denna undersökning är ytterst viktigt 

då det rör sig om en dold brottslighet, men även på grund av att de respondenter som befinner 

sig inom denna verksamhet inte ska vara rädda för någon form av exponering. Enkäten är 

webbaserad vilket innebär att respondenterna kan svara när det passar var och en. Det bidrar till 

väl genomtänkta svar. Enkäten består av totalt 17 frågor. Se bilaga 2 för alla enkätfrågor. Samtliga 

frågor av dessa 17 bestod av svarsalternativ varav 8 frågor kunde även besvaras med en 

motivering eller kommentar och två av frågorna var diskussionsfrågor till kartläggningen. Dessa 

extra svarsalternativ har varit viktig för kartläggningen av allmänhetens attityd.  

 

Fråga 1: Sammanlagt besvarades denna enkät av 232 personer. Fördelningen mellan män och 

kvinnor var 48 respektive 52 procent.  

 

Fråga 2: Åldersfördelningen såg ut enligt följande. Över hälften av respondenterna är under 25 

år och hela 94,4% var under 30år.  Detta var något förväntat då enkäten skickades ut till vänner i 

vår ålder. 

 
Diagram 5.1 Åldersfördelning bland de svarade 
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Fråga 3: Sysselsättningen för de svarande såg ut enligt följande. Undersökningen dominerades av 

studenter.  

 
Diagram 5.3 Sysselsättning bland de svarande. 

 

Fråga 4: Inkomstnivån såg en enligt följande. Då studenter dominerade enkäten tjänade 

majoriteten under 240 000 kr om året.  

 
Diagram 5.4 Inkomstnivå bland de svarade. 
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Fråga 5: Boendeformen för de svarande såg ut enligt följande. Boendeformen var fördelad på 

samtliga boendeformer men förstahandskontrakt på hyresrätt, studentlägenhet samt bostadsrätt 

var den vanligaste formen. 

 
Diagram 5.5 Boendeform bland de svarade. 

 

Fråga 6: Hur de svarande tror att omsättningen på den svarta bostadsmarknaden kommer att 

utvecklas enligt följande. Hela 78,8 % av de svarande tror att den kommer öka, 15,2% tror att 

den kommer förbi oförändrad och 6,1% tror på en minskad omsättning.  

 
Diagram 5.6 Hur de svarande tror att den svarta bostadsmarknaden kommer att utvecklas. 
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Respondenternas fördelning mellan män och kvinnor såg ut enligt följande. Procentuellt fler 

kvinnor än män tror att omsättningen kommer öka.  

 
Diagram 5.6.1 Hur de svarande tror att den svarta bostadsmarknaden kommer utvecklas fördelat på män och 

kvinnor.  

 

Fråga 7: Det är inte olagligt att köpa ett hyreskontrakt. Om de svarade anser att det är oetiskt att 

köpa ett hyreskontrakt såg ut enligt följande. Svarsfördelningen var jämt fördelat på att tycka att 

det är oetiskt som etiskt.   

 

Diagram 5.7 Om de svarande tycker att det är oetiskt att köpa en hyresrätt. 
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De svarandes fördelning mellan män och kvinnor såg ut enligt följande. Här var olikheterna 

bland könen märkbara. Majoriten av männen anser att det inte är oetiskt, för kvinnorna var 

fördelningen tvärtom.  

 
Diagram 5.7.1  Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa en hyresrätt fördelat på män och kvinnor.  

 

Fråga 8: Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa ett hyreskontrakt såg ut enligt följande. 

Resultatet uppvisar en lik fördelning med en svag majoritet till nej sidan.    

 
Diagram 5.8 Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa en hyresrätt.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

33 

Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa ett hyreskontrakt fördelat på män och kvinnor 

såg ut enligt följande. Resultatet uppvisar en lik fördelning mellan könen samtidigt som männen 

tenderar till vara mer öppna för svarta köp. 

 

 

 
Diagram 5.8.1  Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa en hyresrätt fördelat på män och kvinnor. 

 

Fråga 9: Det är olagligt att sälja ett hyreskontrakt. Om de svarade anser att det är oetiskt att sälja 

ett hyreskontrakt såg ut enligt följande. Majoriteten med 61,5% anser att det är oetiskt.  

 
 

Diagram 5.9  Om de svarande anser att det är oetiskt att sälja en hyresrätt.  
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Om de svarande anser att det är oetiskt att sälja ett hyreskontrakt fördelat på män och kvinnor 

såg ut enligt följande. Resultatet uppvisar en liten skillnad mellan könen. Männen är mer öppna 

för att sälja hyreskontrakt än kvinnor.  

 
Diagram 5.9.1  Om de svarande anser att det är oetiskt att sälja en hyresrätt fördelat på män och kvinnor.  

 

Fråga 10: Om de svarande skulle kunna tänka sig att sälja ett hyreskontrakt såg ut enligt följande. 

Resultatet majoritet med 60,8% till nej sidan.     

 
 

Diagram 5.10  Om de svarande skulle kunna sälja en hyresrätt.  
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Om de svarande skulle kunna tänka sig att sälja ett hyreskontrakt fördelat på män och kvinnor 

såg ut enligt följande. Resultatet uppvisar en skillnad mellan könen.  

  

 
Diagram 5.10.1  Om de svarande skulle kunna tänka sig att köpa en hyresrätt fördelat på män och kvinnor. 

 

Fråga 11: Hur de svarande skulle gå tillväga om de hade ett förstahandskontrakt på en hyresrätt 

utan att vara behov av den såg ut enligt följande. Nedan kunde de svarande välja fler av 

svarsförslagen samtidigt. Hyra ut i andrahand samt överlåta till en närstående är det vanligaste 

alternativet.  

 
Diagram 5.11 Hur de svarade skulle gå tillväga om de hade en hyreslägenhet utan att vara i behov av den.  
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Fråga 12: Om den svarande skulle vara beredd att betala/erhålla en mellanskillnad om den bytte 

till en bättre/sämre lägenhet såg ut enligt följande. 76% svarade att de skulle vara beredda på det. 

 
Diagram 5.12 Skulle de svarade skulle vara beredda att betala/erhålla en mellanskillnad vid ett byte till en 

bättre/sämre hyreslägenhet. 

 

Om den svarande skulle vara beredd att betala/erhålla en mellanskillnad om den bytte till en 

bättre/sämre lägenhet fördelat på män och kvinnor såg ut enligt följande. Kvinnorna var här mer 

öppna till att erhålla/betala en mellanskillnad vid bytet.  

 

 
Diagram 5.12.1 Skulle de svarade skulle vara beredda att betala/erhålla en mellanskillnad vid ett byte till en 

bättre/sämre hyreslägenhet fördelar på män och kvinnor. 
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Fråga 13: Om den svarande eller någon i deras bekantskap köpt en hyresrättslägenhet såg ut 

enligt följande. 59,6% svarade nej. Resterande kände till en eller flera personer.   

 

Diagram 5.13 Om den svarande eller någon i hans bekantskap köpt en hyresrättslägenhet. 

 

Fråga 14: Om den svarande eller någon i deras bekantskap sålt en hyresrättslägenhet såg ut enligt 

följande. 85,8% svarade nej. Resterande kände till en eller flera personer.   

 
 

Diagram 5.14 Om den svarande eller någon i hans bekantskap sålt en hyresrättslägenhet. 
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Fråga 15: Om den svarande har köpt eller lagt pengar på en hyresrättslägenhet, den ser på de 

pengarna enligt följande. 

 

 
Diagram 5.15 Hur den svarade ser på de pengar den lagt vid ett köp av hyresrätt eller som mellanskillnad vid ett 

byte.  

 

5.1 Sammanfattning  

Responsen var stor i förhållande till hur många som fick möjlighet att delta i undersökningen. I 

en stor del av frågorna fick respondenterna möjlighet till att kommentera och motivera sig, där 

var engagemanget stort, åsikterna var starka och intressanta. Det var både respondenter som 

visade sig starkt negativa till svarthandeln, de såg orättvisa och olagligheter medan andra menade 

att svarthandeln är helt okej och att det är en produkt av dagens hyresreglering och 

bostadsbyggande. De menar att det är ett naturligt inslag i vår vardag och att vi endast är 

spelpjäser i spelet. Uppseendeväckande var hur medvetna respondenterna var över svarthandeln.  

 

Majoriteten av respondenterna var studenter vilket innebär att enkätundersökningen 

representerar studenters attityd kring fenomenet. Jämförelse mellan studenter och övrig 

sysselsättning studerades dock och där påvisades ingen skillnad i attityden för frågorna, man 

kunde inte urskilja en större respektive mindre acceptans för den svarta bostadsmarknaden vilket 

innebär att undersökningen kan appliceras för samtliga sysselsättningarna.  

 

En tillförlitligare jämförelse i attityden mellan åldersgrupperna kunde inte göras då hela 94,4% var 

under 30 år. Undersökning påvisat därmed attityden hos män och kvinnor under 30 år men med 

olika sysselsättningar. Man kan tänka sig att denna åldersgrupp representerar den nya 
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generationen i Stockholm som har uppfostrats i dagens samhälle med bostadsproblem sedan 90-

talet. Undersökningen kan därmed tänkas redovisa attityden hos den missnöjda generationen med 

en större acceptans hos svarthandeln än vad en undersökning för andra åldersgrupper skulle 

påvisa. 

 

Skillnaden i attityden hos respondenterna som hade olika boendeformer studerades. Här 

påvisades en skillnad. En ägare med en bostadsrätt hade minst acceptans till den svarta 

bostadsmarknaden. Andrahandshyresgäster till samtliga upplåtelseformer och 

förstahandshyresgästen hade en annan attityd kring fenomenet. De ansåg att svarthandeln var 

mer okej.  

 

Skillnaden mellan könen och dess åsikter påvisades. En man har en mer öppen attityd till 

svarthandeln, han anser att det är mindre oetiskt med hyreskontrakts köp och försäljningar än 

vad kvinnan anser. Fråga 12 påvisade istället en motsatt attityd till acceptansen, här är det 

procentuellt fler kvinnor än män som är beredda att betala/erhålla en mellanskillnad vid ett byte 

till en bättre eller sämre hyresrätt. Respondenternas kommentarer på frågan antydde att en kvinna 

vill göra rätt för sig i större utsträckning än vad en man vill.  
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6. Analys 

 
Den svarta handeln med hyresrätter har idag blivit ett naturligt inslag på bostadsmarknaden. 

Samtliga stora aktörer är medvetna om dess existens och en viss acceptans har vuxit fram. Är den 

svarta bostadsmarknaden ett samhällsproblem, hur är den allmänna attityden till fenomenet och 

bör vi göra någonting åt det?   

 

Vårt arbete visar att utbredningen är stor och att den fortsätter att växa. Inget tyder på att den 

kommer att minska. Hela 78,8% av respondenterna i vår enkät tror att ökningen kommer att 

fortskrida. Om samhället har den inställningen tyder det på att ökningen kommer att förverkligas. 

Respondenterna menar att det är bostadsbristens fel. “Så länge man inte gör något åt 

bostadsbristen så lär det gå att tjäna mycket pengar på den svarta bostadsmarknaden”.  

 

Vi har både familj och vänner som varit aktörer på den svarta bostadstadsmarknaden genom 

svarta andrahandskontrakt eller kontraktköp. I vår undersökning och när vänner och bekanta har 

svarat på frågor visar det sig att acceptansen av den svarta bostadsmarknaden är stor. Vissa menar 

att en ny generation uppfostrats till att tycka att det är okej, enkätundersökningen är ett bevis på 

det. Att Stockholms bostadsmarknad inte fungerar är ett faktum, bostadspriserna är rekordhöga 

och köerna till hyresrätter är rekordlånga. Missnöjet med hyresregleringen och svårigheten att få 

en lägenhet innebär att människor löser problemet själva, oavsett om det är på ett lagligt sätt eller 

inte. I enkätundersökningen nämnde några “djungelns lag”, dvs. att den starkaste och bäst 

anpassade klarar sig. Lagen är uppbyggd på ett sådant sätt att det blir accepterat att bryta mot 

den. Boende är så viktigt för vår överlevnad att det berör våra djupaste instinkter. Att skaffa sig 

tak över huvudet har varit avgörande för människosläktet. 

 

Att köpa en hyresrätt är lagligt men köpet är en del av en olaglig process. Indirekt bidrar man till 

en olaglig handling. Frågan är om köpet av ett hyreskontrakt är oetiskt? Enligt enkäten anser hela 

50 % att det är etiskt. De tycker det är okej att prioritera sitt eget boende framför andras. Andra 

menar att de egentligen tycker att det är en oetisk handling men på grund av bostadssituationen 

har man mist moralen. “På en fungerade hyresrättsmarknad tycker jag att det vore oetiskt, men 

med tanke på spelreglerna som har utvecklats i Stockholm de senaste 20 åren så tycker jag det är 

var mans rätt att se till att man har tak över huvudet." I och med att den svarta 

bostadsmarknaden är så accepterad har köparen oftast inställningen att hyrerätten ändå aldrig 

kommer gå vidare till bostadskön, “om den inte köps av mig kommer någon annan köpa den”. 
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En ond cirkel skapas som i sin tur bidrar till att hyresgästerna håller hårdare om sina kontrakt. 

Alla hyresgäster är medvetna om deras hyresrätters ekonomiska värden.  

 

Vid försäljning av ett hyreskontrakt agerar en säljare för egen ekonomisk vinning. Det är oftast en 

person som lämnar hyresmarknaden för att sedan gå vidare till en annan upplåtelseform. 

Enkätundersökningen visar att det är 39,2% som anser att det är etiskt riktigt att göra så. Man kan 

tycka att det är en hög procent, det är ju trots allt en olaglig handling att sälja en hyresrätt. En 

anledning kan vara att skillnaden i att köpa och sälja inte är särskilt stor då båda handlingarna är 

beroende av varandra för att kunna genomföras. I enkäten menar hela 44,9% att pengarna som 

placeras i ett lägenhetsköp ses som investerade då köparen förväntar sig att få tillbaka pengarna 

vid försäljning.   

 

Tufvesson menar att både journalister, politiker och polis tycks ignorera fenomenet. Anledningen 

till det svala intresset kan vara att de själva är aktörer i brottsligheten. I en podcast skapad av 

Dagens Industri görs en intervju med en svartmäklare. Han påstår sig ha förmedlat lägenheter till 

domare, poliser och politiker. Om så är fallet är det inte konstigt att en acceptans vuxit sig fram 

hos den nya generationen. Handeln med förstahandskontrakt tenderar att bli inofficiellt 

avkriminaliserad.  

 

Vi anser att den svarta bostadsmarknaden är ett problem då stora summor pengar förflyttas till en 

kriminell sektor och att hyresrätterna hamnar i fel händer. Hyresmarknaden och bostadskön blir 

dysfunktionell. Bostadsbristen är det grundläggande problemet. Vissa menar att en förändring i 

hyresregleringen är ett medel för att få bukt med bostadsbristen.  

 

En grundtanke med hyresregleringen är att minska bostadssegregationen. Tyvärr har det visat sig 

att den inte fungerar. Undersökningar har visat att den typiska förstahandshyresgästen i 

innerstaden är en man i medelåldern med god ekonomi. Kan det vara som Engström säger, att 

hyresregleringen med bruksvärdessystemet idag bara är ett sätt för politiker locka väljare genom 

att låtsas ta ett socialt ansvar? Wikström menar att det inte finns något bevis på ett ökat byggande 

vid en marknadsanpassning av hyrorna. Man måste ha i åtanke att Wikström representerar 

Hyresgästsföreningen, som i sin tur representerar hyresgästerna i Stockholm. 

Hyresgästsföreningen skyddar hyresgästerna från bland annat hyresökningar. Problemet är att det 

finns för få hyresgäster att skydda och att vi måste ta tag i problemet på en högre nivå. Vi måste 
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även beakta de tusentals köande i bostadsförmedlingarna. Idag gynnas den som sitter på 

hyresrätten och den som saknar en hyresrätt missgynnas. 

 

Vi tror att en förändring i hyresregleringen skulle vara radikal men nödvändig. Det viktigaste är 

att lösa bostadsbristen och ett verktyg skulle vara att förändra hyresregleringen mot en mer 

marknadsanpassad hyra. Det skulle leda till en större rörlighet på marknaden. Fastighetsägare 

skulle finna incitament till att bygga nya hyresrätter. Vi tror att det i sin tur skulle leda till en ökad 

efterfrågan på andra närförorter. Fler personer skulle söka sig utåt och nya stadskärnor skulle 

bildas.  

Man kan tycka att människor har orealistiska krav. Boende har förvandlats från grundläggande 

mänskligt behov till en form av lyxkonsumtion. Samtidigt kan tycka att det handlar om 

prioriteringar. Vill man bo centralt så har det sitt pris. Stockholms innerstad är begränsad till ytan 

och det finns inte tillräcklig mark för att tillfredsställa allas behov. För att Stockholm ska kunna 

utvecklas måste den växa geografiskt. Vi måste göra det attraktivt att bo i nya statskärnor. Solna 

och Sundbyberg är exempel på närförorter vars attraktivitet ökat, bland annat pga. bygget av 

Friends arena i Solna och Swedbanks flytt av huvudkontoret till Sundbyberg.  

 

Vi tror inte att en förändring i hyresregleringen kommer ske då det skulle strida mot samhällets 

värdeprinciper. Om man inte gör en förändring i hyresregleringen måste fler hyresrätter byggas 

och resurser måste sättas in för att bekämpa den dolda hyresmarknaden. Att bygga hyresrätter 

måste bli mer gynnsamt, billigare och lättare. Subventioner måste sättas in till fördel för 

hyresrätten. 

 

Tankarna leder till funderingar kring ett nytt moderniserat miljonprogram för hyresrätter. Att 

man bestämmer att bygga ett visst antal hyresrätter kring de nya stadskärnorna som man valt att 

satsa på. Vore det lämpligt eller i överhuvud taget möjligt att genomföra under dagens 

förutsättningar? Det är ett ämne för en egen undersökning men man kan nudda vid tanken.  

 

Om man inte gör någonting åt hyresregleringen kommer det krävas resurser för att bekämpa den 

svarta bostadsmarknaden. En omfattande kartläggning av brottsligheten skulle vara nödvändig 

för att få insyn i handeln. Det är svårt att utföra då de inblandade aktörerna är nöjda och inte 

finner incitament till att agera. Vi anser att det ska vara hårdare straff och att man inte ska slippa 

undan konsekvenserna så enkelt som idag.  
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Kan man minska segregationen genom att stänga ute människor som ändå har råd att köpa en 

likvärdig bostadsrättslägenhet från hyresmarknaden? Den typiska hyresrättsinnehavaren som bor i 

Stockholm idag har råd att köpa en likvärdig bostadsrättslägenhet. Hyrerätten skulle ges åt en 

person som inte har samma möjlighet. Det skulle i sin tur minska segregationen. Är det skäligt att 

gå in och bestämma över privatpersoner och deras val av boendeform? Man kan tycka att 

personer själva ska ha möjligheten att välja hur de vill investera sina pengar. Åtgärden skulle inte 

lösa bostadsbristen och en hård och kanske omänsklig reglering skulle krävas för att kontrollera 

att det sköts på rätt sätt. 

 

Ett problem med byggprocessen är miljökraven. Bullerkravet är någonting som försvårar 

nyproduktion. Kravet bottnar i att det finns hälsorisker med för höga bullernivåer. Vi tycker ändå 

bostäder med sämre ljudisolering bör få byggas och att det är upp till varje individ att bestämma 

om ljudnivån passar. Ett alternativ skulle vara att ha ett ljudklassningssystem för nyproduktion. 

De lägenheter som hade enklare ljudisolering skulle vara billigare att bygga och motivera en lägre 

hyra. Vi tror att det finns en efterfrågan på billigare, enklare och mindre påkostade bostäder. 

Planlösningarna skulle kunna effektiviseras för att få bukt med bullerkravet.  

 

7. Slutsats 

Någonting måste göras för att få bukt med svarthandeln som är ett samhällsproblem. Den är 

även ett resultat av en dålig kombination mellan bostadsbristen och dagens hyresreglering. För att 

få bort svarthandeln har vi några val. Antingen släpper vi hyresregleringen och låter efterfrågan 

och utbudet skapa priset. Många faktorer tyder på att det även skulle stimulera byggandet av 

hyresrätter. Om vi inte berör hyresregleringen krävs det att resurser sätts in för att ta kontroll 

över svarthandeln. Den kommer inte försvinna av sig själv. Den kommer att finnas så länge 

bostadsbristen existerar. Ett av problemen är allmänhetens attityd och den kan man inte förändra 

om man inte tillsätter medel. Utan bostadsbristen skulle dessa problem inte finnas. Problemet 

grundar sig i att det byggs för lite hyresrätter. Hyresrätten är en missgynnad boendeform. 

Lösningen är att subventionera hyresrätten och minska byggkostnaderna för att ge fastighetsägare 

incitament till att bygga. Vi bör satsa på att skapa attraktiva boenden utanför Stockholms 

stadskärna.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Lista över objekt, kartläggning 

E=enkät, S=SvD , F=Flashback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsdel År Kr RoK Kvm Källa 
Södermalm           
Södermalm 2014 500 000 3 X E 
Södermalm 2013 100 000 2 56 E 
Södermalm 2013 500 000 2 X S 
Södermalm 2012 600 000 2 65 F 
Södermalm 2011 200 000 1 43 E 
Södermalm 2011 700 000 3 90 E 
Södermalm 2011 150 000 1 35 E 
Södermalm 2009 50 000 1,5 X E 
Södermalm 2008 150 000 1 X E 
Södermalm 2008 200 000 2 40 E 
Södermalm - Åsögatan 2008 250 000 X 48 F 
Södermalm - Åsögatan 2008 550 000 X 110 F 
Södermalm - Medborgarplatsen 2008 200 000 X X F 
Södermalm - Hornstull 2007 200 000 1 35 E 
Södermalm 2004 250 000 X 39 F 
Södermalm - Hornstull 2003 200 000 1 30 E 
Södermalm X 300 000 X X F 
Södermalm X 600 000 3 X E 
Södermalm - Hornstull X 1 000 000 2 X F 
      kr / rum kr / kvm   
      201 961 5 753   
Kungsholmen           
Kungsholmen 2013 320 000 2 49 S 
Kungsholmen 2013 300 000 2 X S 
Kungsholmen 2012 200 000 1 45 E 
Kungsholmen 2012 1 000 000 2 45 E 
Kungsholmen - Fridhemspan 2010 300 000 1 X E 
Kungsholmen 2010 150 000 2 X F 
Kungsholmen - Rådhuset 2009 150 000 1 40 F 
Kungsholmen 2008 X 3 X E 
Kungsholmen 2007 200 000 1,5 50 E 
Kungsholmen - Fredhäll 2002 150 000 1 32 F 
Kungsholmen - Fredhäll 90-talet 100 000 2 45 F 
Kungsholmen X X 1 X E 
      kr / rum kr / kvm   

 
    185 161 6 918   

Vasastan           
Vasastan 2013 220 000 2 X S 
Vasastan 2013 500 000 1 X S 
Vasastan 2013 900 000 3 X S 
Vasastan 2011 150 000 1 40 E 
Vasastan 2010 300 000 X 40 F 
Vasastan 2009 450 000 3 80 E 
Vasastan 2007 250 000 X 45 F 
Vasastan - Odenplan 2005 200 000 4 90 E 
Vasastan - Sveavägen 2005 1 100 000 4 X F 
Vasastan X 200 000 2 X E 
Vasastan - Odenplan X 600 000 2 X E 
Vasastan X X X X E 
      kr / rum kr / kvm   
      196 364 4 576   
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Östermalm           
Östermalm 2013 600 000 2 X S 
Östemalm 2010 X 2 X E 
Östermalm 2010 300 000 1 22 E 
Östermalm 2007 50 000 1 30 E 
Östermalm 2007 120 000 X 25 F 
Östermalm- Valhallavägen 2007 450 000 3 85 F 
Östemalm 2004 400 000 1 40 E 
Östermalm - Grev ture 2002 500 000 X 110 F 
Östermalm 80-talet 80 000 X 60-80 E 
Östermalm X X 1 X E 
Östermalm - Östermalmstorg X 1 000 000 4 X E 
Östermalm X X 3 X E 
      kr / rum kr/kvm   
      240 000 5 833   
Gärdet           
Gärdet 2012 200 000 1 40 E 
Gärdet 2011 150 000 1 39 E 
Gärdet 2007 500 000 X 65 F 
Gärdet 1999 120 000 1 X F 
Gärdet - nedre gärdet 80-talet 100 000 1 30 F 
Gärdet X 150 000 1 X E 
Gärdet X X X X E 
      kr / rum kr / kvm   
      144 000 5 460   
Lilla Essingen           
Lilla Essingen 2011 250 000 1 40 E 
Lilla Essinge 2011 350 000 X 50 F 
Lilla Essinge 1999 X 1 35 E 
      kr / rum kr / kvm   
      300 000 6 667   
Solna/ Sundbyberg           
Solna - Bergshamra 2013 X 1 X E 
Solna 2013 450 000 4 X E 
Sundbyberg 2013 150 000 2 X E 
Solna 2012 200 000 1 X E 
Solna 2011 280 000 X 75 E 
Sundbyberg 2007 50 000   40 E 
Solna X 100 000 X 39 E 
Solna X 150 000 1,5 X E 
Solna - Huvudsta X X X X E 
Sundbyberg X 250 000 2 X E 
Sundbyberg X 300 000 3 X E 
      kr / rum kr / kvm   
      111 111 2 792   
Hägersten           
Hägersten - Hägerstensåsen 2013 X 2 X S 
Hägersten - 
Midsommarkransen 2013 300 000 2   S 
Hägersten - Aspudden 2013 300 000 2 X S 
Hägersten 2011 X 2 37 E 
Hägersten - 
Midsommarkransen 2006 175 000 2 50 E 
Hägersten - Hägerstensåsen 2003 150 000 2 X F 
Hägersten - Hägerstensåsen 1977 25 000 1 X F 
Hägersten - Hägestensåsen X 150 000 X X E 
Hägersten - Hägestensåsen X X 2 X E 
Hägersten - 
Midsommarkransen X 250 000 1 X E 
Hägersten - Aspudden X 210 000 2 48 F 
Hägersten - Aspudden X 325 000 2 X S 
      kr / rum kr / kvm   
      127 188 3 929   
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Bromma           
Bromma 2013 300 000 1 40 E 
Bromma 2013 75 000 1 X E 
Bromma 2013 210 000 2 X F 
Bromma - Alvik 2012 250 000 2 56 E 
Bromma 2011 X X X E 
Bromma 2011 190 000 1 34 E 
Bromma - Abrahamsberg 2010 370 000 2 67 E 
Bromma 2010 125 000 2 40 E 
Bromma - Abrahamsberg 2009 200 000 2 52 E 
Bromma - Brommaplan 2007 150 000 1 27 E 
Bromma 1997 300 000 4 100 E 
Bromma X X 2 54 E 
      kr / rum kr / kvm   
      120 556 4 531   
Hässelby           
Hässelby 2013 20 000 2 50 E 
Hässelby X X X X E 
Hässelby 2013 250 000 4 X S 
      kr / rum kr / kvm   
      45 000 400 
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Övriga områden           
Västertorp 2013 240 000 2   S 
Västertorp 2013 260 000 2   S 
      kr / rum     
      250 000     
      

 
    

Bromsten 2010 100 000 2 67 E 
      kr / rum kr / kvm   
      50 000 1 493   
            
Bagarmossen 2013 160 000 2 X S 
      kr/rum     
      80 000     
            
Axelberg 2013 550 000 5   S 
      kr / rum     
      110 000     
            
Enskededalen X 800 000 X 79 E 
        kr / kvm   
        10 127   
            
Orminge 2012 500 000 1 50 E 
      kr / rum kr / kvm   
      500 000 1 000   
      

  
  

Skarpnäck 2011 500 000 4 92 E 
      kr / rum kr / kvm   
      125 000 5 435   
      

  
  

Hjorthagen 2013 220 000 1 X S 
      kr / rum     
      220 000     
      

 
    

Lidingö 2011 450 000 X 105 F 
        kr / kvm   
        4 286   
        

 
  

Gamla stan 2007 200 000 X 35 F 
        kr / kvm   
        5 714   
        

 
  

Telefonplan X X X X E 

     
  

Norrmalm X X X X E 

     
  

Södertälje X 40 000 X X E 
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Bilaga 2: Alla enkätfrågor 
 
 
1. Kön 
 
Man 
 
Kvinna 
 
 
2. Ålder 
 
Under 25 år 
 
25-30 år 
 
31-40 år 
 
41-50 år 
 
51-65 år 
 
Över 65 år 
 
 
3. Sysselsättning 
 
Studerande 
 
Arbetssökande 
 
Fast anställd, tillsvidare anställd 
 
Tillfälligt jobb 
 
Egen företagare 
 
Pensionär 
 
Övrigt 
 
 
4. Inkomst (årsbasis, Tkr) 
 
0 - 240 
 
240 - 360 
 
360 - 600 
 
600 - 1 200 
 
1 200 - Uppåt 
 

 
5. Boendeform 
 
Hyresrätt: Förstahandskontrakt 
 
Hyresrätt: Andrahandskontrakt 
 
Bostadsrättshavare 
 
Bostadsrätt: Andrahandslägenhet 
 
Studentlägenhet: Förstahandskontrakt 
 
Studentlägenhet: Andrahandskontrakt 
 
Inneboende 
 
Villa/Radhus/Parhus 
 
Annan boendeform, vilken? 
 
 
6. Enligt Fastighetsägarna omsätter den 
svarta bostadsmarknaden över en miljard 
kronor i Stockholm stad, Solna och 
Sundbyberg. Hur tror du att den siffran 
kommer att utvecklas? 
 
Minska 
 
Öka 
 
Oförändrad 
 
 
7. Anser du att det är oetiskt att köpa en 
hyresrätt? 
 
Ja 
 
Nej 
 
 
8. Skulle du kunna tänka dig att köpa en 
hyresrätt? 
 
Ja 
 
Nej 
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9. Anser du att det är oetiskt att sälja en 
hyresrätt? 
 
Ja  
 
Nej 
 
 
10. Skulle du kunna sälja en hyresrätt? 
 
Ja 
 
Nej 
 
 
11. Om du hade ett förstahandskontrakt 
på en hyresrättslägenhet men inte var 
behov av den, hur skulle du gå tillväga? 
 
Säga upp kontraktet 
 
Hyra ut i andrahand (vitt) 
 
Hyra ut i andrahand (svart) 
 
Sälja kontraktet 
 
Överlåta till familjemedlem eller vän 
 
Låta lägenheten stå tom (ta hänsyn till att personen i fråga måste vara folkbokförd på adressen) 
 
Övrigt 
 
 
 
12. Om du skulle kunna byta till en annan 
bättre/sämre hyresrättslägenhet, är du 
då beredd på att betala/erhålla en 
mellanskillnad? 

 
Ja 
 
Nej 
 
 
13. Har du eller någon i din bekantskap 
köpt en hyresrättslägenhet? 
 
Ja (en person) 
 
Ja (flera personer) 
 
Nej 
 
 
14. Har du eller någon i din bekantskap 
sålt en hyresrättslägenhet? 
 
Ja (en person) 
 
Ja (flera personer) 
 
Nej 
 
 
15. Om du har köpt eller lagt pengar 
emellan för att få den hyresrättslägenhet 
du har idag, hur ser du på de pengar du 
lagt ut? 
 
Investerade, får tillbaka vid flytt 
 
Förbrukade pengar 
 
Jag ser de pengarna jag lagt ut som ... 

 


