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Abstract 

The current rental housing market in Stockholm is anything but functional. The supply of 

rental housing is low, which has resulted in long queues, an extensive black rental market and 

lock in effects. The ill-functioning rental market raises the question whether it is time to 

reform or abandon the current rental system, in favor of a new approach in the rental market 

where a new alternative rent setting model would be introduced. A model that hopefully 

reduces the negative effects we see on the rental market today.  

 

The report sets out to describe the current rental system and outline potential rental models. 

Both current and potential models are all relatively well explained from a rental perspective, 

but none have been investigated from a market value perspective. Two of the investigated 

models involve a change toward market rents. Valuation simulations are performed to capture 

the potential market value change these models entail. 

 

To make informed assumptions in the simulations, national and international data have been 

collected from IPD and Newsec, as well as knowledge from interviews. The collected data 

showed a proportionate relation of 0.5 to 1.5 percent difference in yield between residential 

and office markets around Europe, where the rental housing market to some extent is 

deregulated. The corresponding ratio in Stockholm is 2.0 to 3.0 percent. 

 

Results from the simulations showed that an introduction to market rents do not result in a 

significant increase in the market value. Yields and operating - and maintenance costs is 

assumed to counteract the increased rent, making the value impact less significant. The 

greatest value impact is recorded in the existing stock where the amplitude between the 

outgoing rent and market rent is greatest.
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Sammanfattning 

Den nuvarande bostadshyresmarknaden i Stockholm är allt annat än välfungerande. Det låga 

utbudet av hyresrätter har bland annat resulterat i långa bostadsköer, en omfattande svart 

hyresmarknad och inlåsningseffekter. I skenet av denna illa fungerande hyresmarknad reser 

sig frågan om det inte är på tiden att reformera alternativt frångå det nuvarande 

bruksvärdesystemet, till förmån för en ny alternativ hyressättningsmodell. En modell som 

förhoppningsvis reducerar de negativa effekterna vi idag ser på hyresmarknaden. 

 

Rapporten har som utgångspunkt att beskriva dagens hyressystem samt redogöra för 

potentiella hyresmodeller. Nuvarande hyressystem och de potentiella modellerna är alla 

relativt väl utredda ur ett hyresmässigt perspektiv. Utredning gällande förslagens inverkan på 

marknadsvärdet beträffande fastigheterna saknas. Två av de utredda modellerna innebär en 

infasning mot marknadshyror. Värderingssimuleringar utförs för att fånga de eventuella 

marknadsmässiga värdeförändringarna dessa modeller har.  

 

För att göra välgrundade antaganden till värderingssimuleringarna hämtades nationell och 

internationell data från IPD och Newsec, samt kunskap från intervjuer. Det inhämtade 

materialet visade på ett proportionerligt samband om 0,5 – 1,5 procent differens i yielden 

mellan bostads – och kontorsmarknaderna runt om i Europa där hyresmarknaden i någon mån 

är avreglerad. Motsvarande förhållande i Stockholm ligger på 2,0 – 3,0 procent.   

 

Värderingssimuleringarna visar att en introduktion mot marknadshyror inte resulterar i 

markanta värdeökningar, detta då avkastningskrav samt drift – och underhållskostnader antas 

motverka hyresökningen. Störst genomslag på värdet noteras i det befintliga beståndet där 

amplituden mellan utgående hyra och marknadshyra är som störst. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den nuvarande bostadsmarknaden i Stockholm är allt annat än välfungerande. Hyresrätten 

spelar en viktig roll på Stockholms bostadsmarknad, med funktionen att vara ett tillgängligt 

boende för alla. Detta är dock inte situationen som råder i Stockholm just nu. 

Bostadsbyggandet håller inte jämna steg med befolkningsökningen och bostadsbristen är ett 

faktum. Det låga utbudet av hyresrätter har bland annat resulterat i långa bostadsköer, en 

omfattande svart hyresmarknad och inlåsningseffekter. Även näringslivet blir lidande av detta 

då boendesituationen hämmar rörligheten på arbetsmarknaden (Andersson, 2014). 

 

Sverige är det ända landet i Europa som har kvar hyresregleringen (Bokriskommittén, 2014). 

Regleringen tog sin form i samband med första och andra världskriget som en 

skyddslagstiftning till förmån för hyresgästerna, där besittningsskyddet stärktes och 

möjligheten att höja hyran togs bort. Hyreslagstiftningen som finns idag utgår från 

bruksvärdessystemet (1968) och har ändrats sedan krigstiden, men har fortfarande sin grund i 

de värderingar som utvecklades under krigen. 

 

I skenet av denna dåligt fungerande hyresmarknad reser sig frågan om det inte är på tiden att 

reformera alternativt frångå det nuvarande bruksvärdesystemet. Detta till förmån för ett nytt 

synsätt på hyresmarknaden, där en ny alternativ hyressättningsmodell används, en modell som 

förhoppningsvis kan reducera de negativa effekterna vi idag ser på hyresmarknaden. 

 

För att få bukt på bostadssituationen i Stockholm behöver problemet angripas från flera håll. 

Ändringar i plan - och bygglagen, infrastrukturinvesteringar som koordineras med 

utvecklingen av bostäder samt beskattningssituationen som idag ser olika ut för 

boendeformerna är alla ingrepp som skulle behöva göras för att förbättra dagens 

boendesituation i Stockholm men även Sverige som helhet. 

1.2. Syfte 

Uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera effekterna av potentiella 

hyressättningssystem, som skulle kunna bli aktuella om dagens reglerade hyresmarknad 

förändras. 
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Vidare är syftet med uppsatsen att ur ett värderingsperspektiv koppla ihop de olika 

hyressättningssystemen med marknadsvärdet, både i nyproduktion och i befintligt 

bostadsbestånd. 

 

Hypotes 

De värdemässiga konsekvenserna av en alternativ hyressättningsmodell kommer att leda till 

en värdeökning på bostadshyresfastigheter då dessa sannolikt innebär en höjd hyresnivå. 

Magnituden av denna värdeökning som först kan tyckas självklar kommer dock inte att 

infrias. Inslag från ett ökat avkastningskrav och höjda drift-och underhållskostnader kommer 

att dämpa hyreshöjningens effekt på marknadsvärdet. 

 

1.3. Frågeställning 
Det finns idag ett uttalat problem på bostadshyresmarknaden, bland annat kopplat till den 

svenska hyreslagstiftningen. Ett antal förslag till nuvarande hyressättningssystem har tagits 

fram. Förslagen är alla relativt väl utredda ur ett hyresmässigt perspektiv, men utredning 

gällande hur dessa förslag skulle kunna påverka det marknadsmässiga värdet på fastigheterna 

saknas. 

 

Problemformulering: 

 

 Redogöra för dagens hyresmodell (er) och framtida tänkbara hyresmodeller. 

 Vilka värdermässiga effekter skulle de alternativa modellerna ha på marknadsvärdet? 

1.4. Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till ämnet, dess historia och hur situationen är idag. 

Syfte, frågeställning, hypotes och avgränsningar fastställs även.  

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt som använts för att samla in information samt 

en motivering till varför dessa sätt använts. Hur intervjuerna har genomförts samt bakgrunden 

till urvalet av dessa beskrivs även i metoddelen. 
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Kapitel 3 – Dagens hyressystem 

I det tredje kapitlet ges läsaren en bakgrund till dagens hyressystem. Kapitlet beskriver även 

hur dagens system fungerar med bruksvärdehyror och presumtionshyror samt dess för- och 

nackdelar. 

 

Kapitel 4 – Potentiella hyresmodeller 

I det fjärde kapitlet redovisas alternativa hyresmodeller som författarna anser vara trovärdiga 

alternativ till dagens system. En genomgång av två tidigare examensarbeten som berör ämnet 

beskrivs även. 

 

Kapitel 5 – Internationell utblick 

En genomgång av hur hyresmarknaden ser ut runt om i Europa samt hur dessa verkar ges i 

femte kapitlet. Länderna som berörs är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna 

och Frankrike. 

 

Kapitel 6 – Fastighetsvärdering 

I kapitel sex beskrivs teorin bakom värdering, och de tre vanligaste metoderna till värdering 

av fastigheter. Avslutningsvis presenteras värderingsmodellen som används vid 

simuleringarna. 

  

Kapitel 7 – Antaganden 

I kapitel sju presenteras internationell och nationell data från IPD och Newsec som ligger till 

grund för antaganden om avkastningskrav. Övriga antaganden som påverkar marknadsvärdet 

och resonemang kring dem redovisas även.   

   

Kapitel 8 – Resultat 

I resultatdelen redovisas utfallen från de olika simuleringarna. Skillnaderna mellan dagens 

system och de potentiella modellerna ställs mot varandra för att belysa skillnaderna. Vidare 

presenteras även känslighetsanalyser för att fånga upp eventuella felskattningar i antagandena.  

 

Kapitel 9 – Analys och slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras och analyseras utfallen från simuleringarna. En 

genomgång av de två undersökta modeller och deras styrkor framförs. Slutligen ges förslag på 

framtida frågeställningar att utreda.  
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1.5. Avgränsningar 

De geografiska restriktionerna i denna rapport är begränsade till Stockholms bostadsmarknad, 

även om internationella förhållanden inkluderas i rapporten. Intervjuerna har utförts med 

företag och intresseorganisationer som är aktiva i Stockholm, dessa finns dock även 

representerade på andra orter i Sverige. 

 

Även om flera av de analyserade hyressättningssystemen existerar i andra länder så är 

rapporten grundad i svensk lagstiftning och det är därför den svenska bostadsmarknaden som 

är relevant.  Tid är en begränsning i uppsatsen. Intervjuer är väldigt tidskrävande och en 

master uppsats är också begränsad i tid. 



 

5 

 

2. Metod 

I den här rapporten har en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning använts. För att 

på ett korrekt sett kunna bedöma osäkerheter med olika hyressättningssystem och deras 

inverkan på marknadsvärdet så består den kvalitativa delen i studien av intervjuer med 

relevanta personer inom fastighetssektorn med särskild kunskap inom hyressättning och 

värdering. Den kvantitativa forskningsdelen består av simuleringar i en kassaflödesmodell där 

förändringar i hyresnivån på grund av förändringar i hyresreglering kommer att undersökas. 

2.1. Litteraturstudien 

Den studerade litteraturen består delvis i material innehållandes den nuvarande svenska 

lagstiftningen. Detta är nödvändigt för att öka förståelsen till det nuvarande 

hyressättningssystemet. Studierna av litteratur är främst hämtad från den Svenska 

lagstiftningen, statliga utredningar, rapporter, tryckta källor och tidigare examensarbeten. 

Litteratur kopplad till dagens hyressättningssystem är vida utredd i kontrast till de föreslagna 

modellerna som i dagsläget inte tagits i bruk. 

 

Litteratur som sammankopplar underliggande teorier har använts för att underlätta förståelsen 

hos läsaren vad gäller koncept, idéer och förhållanden. Teorierna kopplar samman historiska 

aspekter och en genomgång av dagens system. Detta för att ge läsaren en bredare förståelse 

samt insyn i hur och varför Sveriges hyreslagstiftning har utformats och förändrats med tiden. 

Vidare beskriver rapporten olika internationella förhållanden på hyresmarknaderna. 

2.2. Intervjustudien 

Då det inte finns någon tidigare studie som sammankopplar olika hyressättningssystem till 

marknadsvärdet så används i den här studien ett induktivt tillvägagångssätt, från vilket en 

teori kan härledas (Bhattacherjee, 2012). 

 

För att få en djup förståelse för de olika hyresmodellerna och för – och nackdelar med dem så 

kommer intervjuer att utföras. Alltså, en kvalitativ metod och mer exakt intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Populationen i den här studien utgörs av den del av fastighetsmarknaden som hanterar 

hyresfrågor. Detta inkluderar privata och kommunala fastighetsägare likaväl som 
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intresseorganisationer. Från populationen bestäms en urvals ram med Stockholms regionen 

som begränsning. Urvalet består av relevanta aktörer i Stockholmsområdet.    

 

För att få en trovärdig inblick i vad branschen tänker och tycker så kommer intervjuobjekten 

väljas genom ett icke-sannolikhets urval och mer exakt med kunskapsbaserat urval samt 

snöbolls urval. Kunskapsbaserat urval är en teknik där ett urval är taget från en del av en 

befolkning baserat på deras expertis inom det studerade området (Bhattacherjee, 2012). I det 

här fallet kommer intervjuobjekten att vara representanter från olika fastighetsbolag, både 

kommunala och privata, men även representanter från intresseorganisationer. Små 

fastighetsägare kommer att exkluderas från intervjuerna. Genom det valet så är sannolikheten 

större att den insamlade informationen är relevant och representativ för den största delen av 

hyresmarknaden. När informationen från intervjuerna är tillräcklig i den bemärkelsen att 

ingen ny information uppkommer genom en till intervju så är en mättnad uppnådd, därmed 

upphör intervjuerna (Bhattacherjee, 2012). 

2.3. Simuleringar 

Värderingssimuleringar kommer att utföras för att se vilken effekt de olika 

hyressättningsmodellerna har på marknadsvärdet. För att förstå de olika modellernas inverkan 

på marknadsvärdet så kommer en bas att etableras där rådande hyressättningsmodell används. 

Detta blir basvärdet som sedan kan jämföras mot de olika modellerna. 

 

Simuleringarna utgår från modellerna som beskrivs i avsnitt 4, men även antaganden som är 

baserade på kunskap om hur marknaden i andra länder har svarat på en avreglering av 

hyresmarknaden samt resultat från intervjustudie med aktörer i branschen. För att göra 

simuleringarna har antaganden rörande hyresnivåer, vakanser, drift - och underhållskostnader 

och direktavkastningskrav gjorts. 

2.4. Resultatredovisning 

Som nämnts i intervjustudien har urvalet av fastighetsbranschens tankar kring dagens 

hyressystem och alternativa modeller valts utifrån att de representerar ett brett spektrum på 

marknaden. Namn på aktörerna som deltagit i intervjustudien kommer inte att redovisas. De 

framförda åsikternas relevans påverkas inte av vilken aktör som framfört vad. 

 

Resultatet från intervjustudien redovisas löpande genom rapporten, dock främst i avsnittet om 

dagens hyressystem samt potentiella hyresmodeller. 
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Resultatet från värderingssimuleringarna redovisas tillsammans med antaganden i Figurer 

under kapitel 8. 

 

2.5. Studiernas trovärdighet 

2.5.1. Tillförlitlighet 

Det faktum att studien baseras på kvalitativa intervjuer gör att den utsätts för olika faktorer 

som minskar tillförlitlighet. Tillförlitlighet avser till vilken grad orsak och verkan är pålitlig 

(Bhattacherjee, 2012). Ett problem med att utföra intervjuer av denna typ är intervjuobjektets 

subjektivitet. Då intervjuerna är planerade att utföras till mättnad har uppnåtts så borde detta 

problem inte vara stort. 

 

En faktor som påverkar tillförlitligheten av arbetet är tidsaspekten, då exempelvis gällande 

lagstiftning efter arbetet kan komma att förändras. Tillförlitligheten av litteraturstudien likväl 

som simuleringarna bör anses som hög. Författarnas subjektivitet är något som kan ha en 

påverkan på tillförlitligheten, men denna typ av bias borde vara försumbar. 

2.5.2. Validitet 

Validiteten av den här typen av studie kan delas in i intern validitet och extern validitet. Intern 

validitet, även kallad kausalitet, hänvisar till den unika styrka forskningen har på grund av 

förmågan att visa att sambandet mellan orsak och effekt kan styras genom manipulering. 

Extern validitet innebär till vilken grad ett resultat kan bli generaliserat till populationen i stort 

(Bhattacherjee, 2012).   

 

Alla intervjuobjekt har blivit utvalda med anledning av att de är ansedda att representera 

kunniga och erfarna personer. Detta borde tala för en hög extern validitet genom  

populationen. 

 

Intervjufrågorna kommer att vara av en öppen karaktär vilket ger intervjupersonen 

möjligheten att resonera och tala fritt. Denna typ av undersökning kommer till priset av en 

potentiell låg intern validitet. En anledning till detta är att intervjupersonen kan missförstå 

eller misstolka en fråga och därmed ge ett irrelevant svar. Denna typ av felaktigheter borde 

reduceras genom att intervjuaren har möjlighet att korrigera för detta under intervjun. 

 



 

8 

 

Simuleringarna kommer att ha hög intern validitet då det är möjligt att kontrollera för de olika 

variablerna och tydligt se ett förhållande mellan orsak och effekt. 

 

En faktor som gör att den externa validiteten kanske minskar är det faktum att även om 

reglerna kring bruksvärdessystemet är lika i hela landet, så har olika delar av landet olika 

förutsättningar. Även om intervjuobjekten representerar stora företag och organisationer som 

finns över hela landet så är marknadsförutsättningarna inte homogena över hela Sverige. 
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3. Fastighetsvärdering 

3.1. Introduktion till fastighetsvärdering 

Ett grundläggande synsätt på begreppet värde är att ett värde skapas ur behov och 

behovstillfredsställelse (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). Förväntningarna 

på en resurs framtida nyttor är det som genererar värdet. Då värde är något som 

grundar sig på framtida nyttor, och framtiden är mer eller mindre oförutsägbar så 

medför en värdering alltid en viss osäkerhet. För att ett ekonomiskt värde ska uppstå, 

vilket även gäller för fastigheter, krävs fyra grundläggande förutsättningar: 

 

 Behov 

 Knapphet (begränsad tillgång) 

 Dispositionsrätt (rätt att utnyttja och exkludera andra) 

 Överlåtbarhet (marknad)  

En fastighetsvärdering utförs för att bedöma en fastighets marknadsvärde. 

Marknadsvärde är det mest nyttjade värde begreppet. Definitionen av marknadsvärde 

lyder: 

 

“Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds 

ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer 

och utan tvång” 

 

Även avkastningsvärde är ett värdebegrepp som används, och som definieras som: 

 

“Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntande framtida avkastningar från 

värderingsobjekt”. 

Fastighetsvärderingar utförs oftast i samband med köp och försäljning, belåning, 

redovisning, fastighetstaxering, skadeersättningar, redovisning och övrig finansiell 

rapportering (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). I det praktiska 

värderingsarbetet är definitionen av värde, som en funktion av framtida potentiella 

nyttor, inte särskilt användbar. Konkreta värdepåverkande faktorer som relaterarar till 
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fastighetens läge, ålder och hyra men även samhällsekonomin och marknaden i stort är 

därför nödvändigt. De värdebärande faktorerna kan grovt delas in i tre grupper: 

 

 Omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art. Konjunktursutveckling, 

inflation, arbetsmarknad, hyreslagstiftning mm. 

 Marknadsanknutna faktorer. Utbud och efterfrågan på hyres- och 

fastighetsmarknaden. 

 Direkt fastighetsanknutna faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk art. Läge, 

skick, omgivning, planbestämmelser, hyror, driftkostnader, vakanser, ålder mm.   

3.2. Metoder 

Det finns flera olika metoder för att bedöma ett värde. De metoder som främst används 

vid fastighetsvärdering är ortprismetoden, avkastningskalkylbaserade metoder samt 

produktionskostnadsmetoden. Något att bära med sig är att de olika metoderna ofta går 

in i varandra och att det inte finns en tydlig gräns mellan dem. Vid fastighetsvärdering 

brukar ett sammanvägt värde med utgångspunkt i de olika metoderna användas. 

3.2.1. Ortsprismetoder 

Ortsprismetoden är en metod där värderingsobjektet jämförs med försäljningar av 

andra liknande objekt. Marknadsanalyser av överlåtelserna på jämförbara fastigheter är 

grunden för metoden. Värdebedömningen görs med ledning av betalda priser för 

likartade fastigheter. Metoden kan grovt delas in i två grupper - direkta och indirekta 

ortsprismetoder (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). 

 

I teorin är ortsprismetoden en enkel metod, men innehåller i verkligheten både 

praktiska och tolkningsmässiga problem. I teorin önskas ett stort antal överlåtelser av 

identiska fastigheter momentant vid värdetidpunkten, men i verkligheten så är det ofta 

få överlåtelser med fastigheter av varierande egenskaper över en längre tidsperiod som 

finns att tillgå. Fastigheter är unika och omsättningen av fastigheter är inte stor, detta 

gör att problem rörande antalet köp, jämförbarhet och tidsfaktorn ofta uppstår 

(Institutet för värdering av fastigheter, 2011).  
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Den direkta ortprismetoden kan delas in i sex arbetssteg: 

 

 Definera och avgränsa en relevant marknad 

 Söka upp jämförelseobjekt 

 Erhålla information om jämförelseobjekten 

 Bearbeta, analysera och tolka ortprismaterial, relatering och normering 

 Göra tids- och egenmässiga korrektioner 

 Göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet 

 (Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

Den direkta ortprismetoden kan sedan normeras på olika sätt för att underlätta 

jämförelsen med värderingsobjektet. Olika nyckeltal tas då fram för jämförelseobjekten 

som sedan kan appliceras på värderingsfastigheten. De vanligaste varianterna av 

ortprismetoden är: 

 

 Areametoden, där fastighetens pris relateras till arean 

 Nettokapitaliseringsmetod, där fastighetens pris relateras till driftnettot 

 Bruttokapitaliseringsmetod, där fastighetens pris relateras till hyran 

 Köpeskillingskoefficientmetod, där fastighetens pris relateras till taxeringsvärdet 

 (Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

Indirekta ortsprismetoder baseras på generella erfarenhetsbaserade nyckeltal som inte 

är grundade i direkta ortsprisjämförelser. Metoden används främst då det saknas 

direkta jämförbara köp. Det är en enkel och snabb metod, men som för att vara 

acceptabel måste vara grundad i mycket erfarenhet och kunskap (Institutet för 

värdering av fastigheter, 2011). 

3.2.2. Avkastningsbaserade modeller 

Avkastningsbaserade metoder även kallat diskonteringsmetoder är en annan metod 

som kan användas för att bedöma marknadsvärdet. Grundidén med metoden är att 

beräkna ett nuvärde av bedömda framtida avkastningar. Det finns olika syften med 

avkastningsmetoder. Syftet påverkar de olika parametrarnas storlek men modellen är i 

stort sett likadan (Institutet för värdering av fastigheter, 2011).  
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En avkastningskalkylbaserad värderingsmetod utgår från en nuvärdesberäkning av 

bedömda framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med ett visst 

kalkylräntekrav. En avkastningskalkyl kan genomföras på olika sätt och med olika 

grader av komplexitet. Generellt behövs kalkylmodell, fastighetsekonomiska grunddata, 

kalkylränta och direktavkastning samt eventuellt restvärde för att kunna beräkna 

avkastningsvärdet. En bedömning av storleken på olika parametrar är ett måste 

(Institutet för värdering av fastigheter, 2011). 

 

Avkastningskalkylmetoder brukar delas in i två huvudformer, räntabilitets - och 

kassaflödesmetoder samt direktavkastningsmetoder. Räntabilitets - och 

kassaflödesmetoder baseras på en nusummeberäkning av årliga driftnetton under en 

viss och begränsad kalkylperiod, samt en nuvärdesberäkning av restvärdet vid 

kalkylperiodens slut. Det som främst skiljer räntabilitets - och kassaflödesmetoden från 

diskonteringsmetoden är att räntabilitets - och kassaflödesmetoden delas in i två 

perioder. En kalkylperiod där årliga driftnetton diskonteras, och även en 

evighetskapitalisering av driftnettot efter kalkylperioden hemräknat med en kalkylränta 

(Institutet för värdering av fastigheter, 2011). 

 

Grunduppbyggnad av räntabilitets - och kassaflödesmetoder: 
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 (Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

 

Direktavkastningsmetoden utgår från en evighetskapitalisering av ett normaliserat 

förstaårs driftnetto. Den tar hänsyn till en period, och innefattar därav inte restvärdet. 

Formeln för direktavkastningsmetoden: 
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Gordons formel som är en formel som brukar användas för att beräkna restvärdet är 

även det en direktavkastningsmetod 
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(Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

 

Kalkylränta och direktavkastning 

Kalkylräntan kan bedömas utifrån rådande allmänekonomiska förhållanden i 

kombination med andra faktorer som fastighetens läge, marknadsposition och kvalitét. 

Vanligtvis bedöms kalkylräntan i värderingssammanhang utifrån resonemanget att den 

består av en riskfri realränta, en kompensation för inflationsförväntningar samt en 

riskkompensation som varierar med fastighetens läge och karaktär. 

Fischers formel ger den korrekta relationen för kalkylräntan: 

 

Kalkylräntan = (1+ realränta) x (1 + inflation) x (1+ risk) 

 

Dock är ett vanligt uttryck för kalkylräntan 

 

Kalkylränta = realränta + inflation + riskfaktor 

 

Kalkylräntan kan även motiveras ur en aktuell långsiktig obligationsränta med tillägg för 

fastighetsrelaterad risk. Den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden för 

stadsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd brukar vara det 

som ligger till grund för val av kalkylränta. 
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Kalkylränta = nominell ränta statsobligationer + risktillägg 

 

Det finns två olika sätt att se på direktavkastningen. Först som den faktiskt rådande 

direktavkastningen på marknaden, men även som den rationella investerarens krav på 

vad den borde vara, kallat direktavkastningskrav.  Direktavkastningen kan beräknas 

som kvoten mellan faktiskt alternativt marknadsmässigt driftnetto och fastighetens 

marknadsvärde alternativt pris. 

 

,
prisellerMV

driftnettonsfastighete
Da 

 

Samma synsätt som appliceras på kalkylräntan kan användas på direktavkastningen då 

direktavkastningen samt en värdeförändring (driftnettoförändring) motsvarar 

kalkylräntan. 

 

Realränta + inflation + riskfaktor = direktavkastning +/- värdeförändring 

 

eller 

 

Nominell ränta statsobligationer + risktillägg = direktavkastning +/- värdeförändring 

 (Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

3.2.3. Produktionskostnadsmetoder 

Grundidén med produktionskostnadsmetoden är att värdet skapas utifrån nedlagda 

kostnader, inklusive markkostnader (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). Detta 

skiljer sig från den grundläggande värdeteorin om att värde definieras som framtida 

nytta eller betalda priser. Produktionskostnaderna kan både över -och understiga 

marknadsvärdet och en marknadsanpassning av utnyttjade kostnadsdata behöver 

därför ske för att kunna erhålla ett marknadsvärde. Produktionskostnadsmetoden är 

ibland den bäst lämpade då ett objekt saknar marknad och jämförelseköp eller då 

kassaflödena är svåra att bedöma (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). 

I ett värderingssammahang så är produktionskostnaderna intressanta då de indirekt 

påverkar prisbildningen på marknaden samt är en normeringsgrund vid bedömningar 
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av marknadsvärdet. Som normeringsgrund kan pris per investerad krona ses som en typ 

av ortprismetod (Institutet för värdering av fastigheter, 2011). 
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4. Dagens hyressystem 

4.1. Bakgrund 
Idag finns det cirka 3 miljoner hyresgäster i Sverige, fördelade på 1,6 miljoner 

hyreslägenheter. Hälften av hyreslägenheterna i Sverige ägs av privata hyresvärdar och 

hälften av kommunala bostadsföretag (Hyresgästföreningen, 2013). Statistik från 

Hyresgästföreningen över nyproducerade hyreslägenheter visar att mellan 2007 – 2013 

producerades 20 482 lägenheter. 10 180, cirka 49 procent, av dessa lägenheter omfattades av 

bruksvärdeshyror och 6 762, cirka 33 procent, omfattades av presumtionshyra. I 2 462 

lägenheter, 12 procent, så har inte en överenskommelse mellan hyresgästförening och 

hyresvärd nåtts utan hyresvärden har själv bestämt hyrans storlek. Den sista posten, sex 

procent, utgörs av de lägenheter som är under förhandling (Hyresgästföreningen, 2013). Det 

totala antalet hyresrätter har sedan 2000 avtagit.  Se nedan för att följa hyresrättsutvecklingen 

från 1990 - 2012.  

 

 

Figur 1. Visar förändringen av antalet hyresrätter i flerbostadshus i Storstockholm 1990-2012, tusental, 

(Boverket, 2014). 

 

Nedan visas en jämförelse mellan befolkningsökningen i Stockholms län och färdigställda 

lägenheter under samma tidsperiod: 
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Figur 2. Visar en jämförelse mellan befolkningsökningen i Stockholm mot färdigställda lägenheter, 

(Andersson, 2014). 

4.2. Bruksvärdesystemet 

4.2.1. Historik 

1907 tillkom den första samlade lagstiftningen som behandlade förhållandet mellan 

hyresvärden och dess hyresgäst. Lagstiftningen grundade sig i den tidens liberala uppfattning 

om att statens roll skulle vara begränsad (Järtelius, 1984). 

 

Mellan första och andra världskriget växte vad som sedermera skulle bli hyresgästföreningen 

fram. Deras inflytande på makthavarna ledde till ett starkare hyresgästskydd genom 

lagstiftningen. 1942 infördes lagen om hyresreglering vilken innebar ett starkare 

uppsägningsskydd samt en kontroll av hyran. 1971påbörjades avregleringen av denna lag och 

denna var helt urfasad 1975 (Järtelius, 1984).  

 

Den utfasade hyresregleringen ersattes med bruksvärdeshyra. Då även denna innebar en 

prisreglering blev effekterna av regleringen små. Ordet hyresreglering används fortfarande i 

folkmun men man syftar då på bruksvärdesprincipen (Bengtsson, 2015). 

 

Sveriges hyreslagstiftning regleras idag huvudsakligen genom det så kallade 

bruksvärdessystemet. Denna reglering härrör från 1968 och har idag utvecklats till att 

innefatta alla rådande hyror, befintliga och nytecknade hyreskontrakt (Wangenborg, 2012). 
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4.2.2. Utformning 

Principiellt gäller att hyresvärden vid tecknande av hyreskontrakt fritt kan välja hyresnivå. 

Det är vid detta tillfälle dagens hyresreglering gör sig påmind. Hyresgästen kan om hyran 

anses för hög få detta prövat av hyresnämnden. Enligt jordabalken (1970:994) 12 kap 55 § 

gäller att om hyresvärden och hyresgästen inte kommer överens om hyrans storlek, ska hyran 

fastställas till ett ”skäligt belopp”.  Enligt dagens bruksvärdessystem anses inte hyran vara 

skälig om denna avviker från en hyra som är likvärdig med bruksvärdet (Lag 1970:994) 

(Wangenborg, 2012). Bruksvärdet bestäms utifrån likvärdiga bostäder där de parametrar som 

främst avgör hyrans storlek är standard, kvalitet och service (Hyresgästföreningen, 2014). 

 

Syftet med denna hyreslagstiftning är att skydda hyresgästen vid konflikter rörande 

hyresnivån samt att trygga hyresgästens behov av bostad (Wangenborg, 2012). Innan 2011 

var det kommunernas lägenheter och hyresnivåer som skulle jämföras med för att finna ett 

likvärdigt bruksvärde. Under 2011 ändrades reglerna till att likvärdigt bruksvärde står att 

finnas vid det närmaste likvärdiga objekt som kan hittas, kommuns eller privats objekt, med 

tillägget att det i första hand ska vara förhandlade hyror. Därmed har allmännyttans tidigare 

inflytande på hyresnivåerna minskat (Wangenborg, 2012). 

4.2.3. Fördelar 

Segregation 

En åsikt, kanske det främsta, till varför vi i Sverige har bruksvärdes regleringen är att den 

skall motverka segregationen. Alla ska ha råd att inneha en hyresrätt, oavsett härkomst, 

ekonomi m.m.  (Bokriskommittén, 2014). 

 

Hyresgästsskydd 

Bruksvärdehyran som förhandlas fram skall inte ta hänsyn till produktionskostnader, 

driftkostnader eller förvaltningskostnader vid fastställande av ”bruksvärdet”. Detta ger ett 

skydd för hyresgästen mot en eventuell hyreshöjning. En hyresvärd kan alltså inte kräva en 

högre hyra genom att visa att denne haft extra höga kostnader för det standardhöjande ingrepp 

som ligger till grund för den yrkade hyresökningen (Hyresnämnden, 2014) 

 

Konjunktursskydd 

En förhandlad hyra skulle vid en eventuell bostadsbubbla ha funktionen av en garanti för 

bibehållna intäkter, något som inte skulle inte skulle finnas vid avtalade hyror (Intervju, 

Kommunal bostadsaktör). 
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I tider med kraftiga fluktuationer på efterfrågan ger bruksvärdehyran ett skydd mot alltför 

stora svängningar i hyresnivån, bruksvärdet skall ge en långsam anpassning till dessa 

svängningar (Lind, 2001). 

 

Besittningsskydd 

Regelmässigt gäller att en hyresgäst innehar rätt till förlängning av hyresavtalet när hyresvärd 

säger upp avtalet och begär att hyresgästen skall flytta. Om överenskommelse mellan parterna 

inte går att uppnå avgörs ärendet i hyresnämnden. Tills ärendet är avgjort får hyresgästen bo 

kvar. Det finns även ett uppskov i avflyttning i besittningsskyddet och skyddet gäller även vid 

andra hands uthyrning vid en längre tid än två år i följd. Det går att avtala bort 

besittningsskyddet under vissa förutsättningar (Hyresnämnden, 2014). 

 

Generellt gäller att besittningsskyddet gäller så länge en hyresgäst inte missköter sig grovt 

genom att exempelvis inte betala hyra, vanvårda bostaden eller hyra ut i andra hand utan 

tillstånd (Hyresgästföreningen, 2014). 

 

4.2.4. Nackdelar 

I Stockholmsregionen och främst i Stockholms innerstad råder idag ett mycket stort 

underskott på bostäder. Att detta är ett problem råder det inga tvivel om. Vad som är svårare 

att enas om är vilka åtgärder som skulle kunna lösa detta problem. Till detta kommer vi 

senare. Närmast kommer en genomgång av de problem som existerar idag, under nuvarande 

förhållanden. 

 

Dagens system av bruksvärdehyror kan resoneras ligga bakom ett antal oönskade effekter: 

 

Hyresstrukturen 

Bruksvärdeshyran kan sägas anpassa en ”platt” hyresstruktur, innebärande i stort att samma 

hyresnivå tillämpas oavsett geografisk läge. Detta har implikationen att det idag är teoretiskt 

(förutsätter att det finns en lägenhet att hyra) möjligt att hyra en lägenhet i centrala Stockholm 

till samma hyresnivå som i någon förort. Detta har lett till extremt långa kötider (Lind, 2012). 

2013 var den genomsnittliga kötiden över åtta år i Stockholms stad och i 

innerstaden (Södermalm, Kungsholmen och Vasastaden) ligger kötiden i intervallet 16 – 17 
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år. Även förorterna upplever stegrande kötider och i Stockholms län är kötiden per 2013 7,7 

år (Bokriskommittén, 2014). 

 

Inlåsning/konvertering 

De attraktiva lägenheterna används som bytesobjekt, snarare än att de ”lämnas” tillbaka till 

hyresvärden, då möjligheterna att få ny lägenhet är mycket små. Alternativet till denna 

byteshandel har också under de senaste 15 åren varit att hyresgästerna går ihop och försöker 

ombilda hyresrätterna till bostadsrätter och köper loss dem (Lind, 2012). I Stockholms län 

ombildades 110 000 hyresrätter till bostadsrätter under 2000-talets första 10 år 

(Bokriskommittén, 2014). 

 

Den svarta marknaden är ett problem som innebär att hyresrätterna hyrs ut i andra hand eller 

överlåts till någon annan mot ”ersättning”. Detta är olagligt men relativt enkelt att kringgå 

(Lind, 2012). 

 

Segregation 

Segregation är även ett omdiskuterat problem. I dagsläget, med nuvarande situation på 

hyresmarknaden, gynnas alla som lyckas ta sig in på hyresmarknaden, både hög- och 

låginkomsttagare. Problemet när hyresrätterna inte täcker efterfrågan blir att kanaler som 

kontakter, släkt och vänner eller den svarta marknaden blir alternativa vägar in på marknaden. 

Implikationen är; saknas kontakter eller kontanter så är möjligheterna till en hyresrätt små. Vi 

ser därför att segregation är ett utbrett problem bland hyresrätterna (Bokriskommittén, 2014).  

En studie har enligt Bokriskommittén visat att segregationen var större bland hyresrätterna än 

för bostadsrätterna. Sett till härkomst och attraktiv adress i hyresbeståndet kan även där ses en 

segregation kontra vad som ses bland bostadsrätterna. 

 

I och med att det bildats ett starkt ”kapital” i Stockholms innerstad och närförort, så har detta 

fått ett negativt genomslag när det kommer till hyresförhandlingarna. Vid intervjuer med både 

kommunala och privata bostadsaktörer uppger dessa att hyresrättsinnehavarna i förorterna har 

ett svagare motstånd vid hyresförhandlingarna kontra innerstaden. Effekten uppges i vissa fall 

ha lett till större höjning av hyrorna i förorterna kontra innerstaden. En aktör anger som 

exempel att hyrorna i Skärholmen ibland är högre än för innerstaden, med Södermalm som 

exempel. Vidare anses detta ha sin utgångspunkt i vilken regering som för tillfället styr, 

långsiktigheten saknas. 
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Renoveringar 

Det finns vidare en osäkerhet i bruksvärdesystemet som har sin utgångspunkt i eventuella 

hyreshöjningar till följd av renoveringar. I dagens lagstiftning tillåts en hyreshöjning i 

samband med renovering och storleken på höjningen beror i stort på en prövning i två steg: 

 

 “Vilka åtgärder får fastighetsägaren genomföra?” 

 “Hur stora höjningar av hyran leder en viss (tillåten) åtgärd till?”  

(Lind, 2015). 

 

Grundtanken med lagstiftningen är att hyresgäster och hyresvärdar skall komma överrens 

inför renoveringar, om detta går att uppnå föreligger inte något problem. Om 

överenskommelse angående omfattningen av renoveringen inte går att nå på grund av att 

fastighetsägaren vill genomföra renoveringen på ett sätt som hyresgästen inte accepterar 

hamnar ärendet hos domstolen. Här säger lagstiftaren att fastighetsägaren i princip får 

genomföra renoveringen enligt dennes önskemål även om hyresgästerna motsätter sig det så 

länge det inte är att anses som “oskäligt mot hyresgästen”. Avgörande är alltså hur detta 

tolkas i praktiken. Här återkommer vi till prövningen i två steg. Först avgör domstolen om den 

planerade åtgärden är tillåten, här beaktas inte vilken hyreshöjning som är motiverad. Nästa 

steg blir den så kallade bruksvärdeprövningen som bedömer vilken hyra som tillåts med de 

egenskaper lägenheten har i renoverat skick. I och med detta förfarande är det inte möjligt för 

domstolen att neka en viss åtgärd för att denna skulle leda till en för hög ökning av hyran 

(Lind, 2015). 

 

I domstolen tillåts i praktiken fastighetsägaren att upprusta fastigheten och lägenheten till 

normal nybyggnadsstandard. Detta har lett till att fastighetsägare idag gör renoveringar i 

lägenheter som har alla moderna bekvämligheter, vilket kan ifrågasätta om skälet till att 

uppnå nyproduktionsstandard är tillräckligt. I dessa fall ger regelverket incitament till att 

genomföra “fel” åtgärder (Lind, 2015). Vad händer med hyran om detta förfarande sker? I 

fallet där hyresgästen inte accepterar hyresvärdens begärda hyresökning sker det alltså en 

bruksvärdesprövning. Detta innebär att den renoverade lägenheten, som nu uppnår 

“nyproduktionsstandard”, kommer att jämföras med förhandlade hyror i lägenheter med 

liknande standard. Dagens system tillåter inte att kostnaderna avspeglar sig i hyrorna. De 

naturliga jämförelseobjekten blir i detta fall nyproducerade lägenheter. Denna jämförelse 



 

22 

 

innebär att hyresvärden både kan höja hyran till följd av den standardhöjning som skett men 

också för att kunna ta igen lite av den eftersläpning av hyran som funnits i förhållande till 

marknadshyran, som hyresregleringen lett till i det äldre hyresbeståndet (Lind, 2015). 

4.3. Presumtionshyra 
Presumtionshyra är, tillsammans med bruksvärdessystemet, en av de hyresmodeller som en 

hyresvärd kan använda sig av vid hyressättning i nyproducerade lägenheter i Sverige. I juli 

2006 introducerades konceptet presumtionshyra, presumtionsregeln återfinns i det 55§, 12 

kapitlet, Jordabalken. Syftet med regeln är att stimulera byggandet av hyresbostäder 

(Hyresgästföreningen, 2013). 

 

Hyressättningsmodellen gör det möjligt för hyresvärden att sätta en hyra över den enligt 

bruksvärdesprincipen. En etablerad hyresvärd och hyresgästorganisation på den ort där 

fastigheten ligger kan komma överens om en hyra som överstiger den för en likvärdig 

fastighet. Utgångspunkten är den att hyresvärden ska ersättas för den kostnad nyproduktionen 

av bostäder innebär, och det ska inte finnas någon risk att hyresvärden i en prövning med 

Hyresnämnden måste sänka hyran. Andra incitament till införandet av 

presumtionsbestämmelsen var att den skulle generera en god förutsägbarhet om hyran och 

motverka oskäliga hyresnivåer (Hyresgästföreningen, 2013). 

4.3.1. Utformning 

Presumtionshyra kan enbart sättas i nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om 

till bostäder, och hyran är endast applicerbar i 15 år vartefter den fasas in i hyresregleringen. 

Presumtionshyra måste omfatta alla bostadslägenheter i ett hus, och vid 

presumtionsöverenskommelse mellan hyresvärd och hyresgästorganisation får inte någon av 

bostäderna vara uthyrd (Hyresgästföreningen, 2013). 

 

De bostadslägenheter som omfattas av en presumtionsöverenskommelse är inte en del av 

bruksvärdessystemet. Det vill säga, bostadslägenheter med presumtionshyra kan inte få sin 

hyra prövad under de 15 år hyran är applicerbar och presumtionshyran kan inte heller 

användas som jämförelsematerial hos Hyresnämnden vid prövning av en lägenhets 

bruksvärdeshyra (Hyresgästföreningen, 2013). Då presumtionshyra introducerades 2006 och 

är giltig i 15 år så finns det ingen fastighet där presumtionstiden är avslutad. 2016 kommer de 

första presumtionshyrorna att fasas in i bruksvärdesystemet, detta då presumtionstiden vid 

presumtionsregelns införande omfattade tio år istället för 15 (Hyresgästföreningen, 2013). 
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Vid en förhandling av presumtionshyra presenterar vanligtvis hyresvärden som vill uppföra en 

hyresfastighet en investeringskalkyl för Hyresgästföreningen. Hyresnivån som krävs för att 

bygget ska vara lönsamt är högre än hyran som skulle kunna bestämmas utifrån 

bruksvärdessystemet. Det är sedan upp till Hyresgästföreningen att ta ställning till om 

investeringskalkylen samt hyresnivån som presenteras är rimlig. Normalt brukar inga 

invändningar framföras mot kalkylen. Om inga invändningar framförs mot 

investeringskalkylen och en bruksvärdeshyra inte skulle täcka kostnaderna för projektet så 

sluter Hyresgästförening och Hyresvärd en överenskommelse om en presumtionshyra som 

vanligtvis är betydligt högre än bruksvärdeshyror på orten (Hyresgästföreningen, 2013). 

4.3.2. Omfattning 

Enligt statistik från Hyresgästföreningen har knappt 7 000 bostadslägenheter i Sverige en hyra 

bestämd utifrån presumtionsregel (Hyresgästföreningen, 2013). Presumtionsregeln tillämpas 

främst i tillväxtorter och 75 procent av alla presumtionshyror är samlade till Stockholm, 

Göteborg och Malmö. 

 

Även om presumtionshyror är samlade till storstadsregionerna så är det inte alla bostadsbolag 

i storstäderna som använder sig av presumtionsregeln.  Av de nybyggda hyresbostäderna som 

byggts i Sverige de senaste sex åren är det bara en tredjedel av fastighetsägarna som har valt 

att använda sig av presumtionshyra. Den nyproduktion som kommer ut i Sverige varje år 

utgör mindre än en procent av bostadsbeståndet. Detta ger en bild av hur få bostäder som 

omfattas av presumtionsbestämmelser i Sverige (Bokriskommittén, 2014). 

4.3.3. Fördelar 

Då presumtionshyror inte ska användas som beslutsunderlag vid bestämning av bruksvärde så 

löper inte det befintliga beståndet risken att påverkas av dessa högre hyresnivåer (Kommunal 

bostadsaktör, 2015). 

 

Presumtionshyra är bra ur den synpunkten att den ger ett tryggat kassaflöde som går att räkna 

på, mot alternativet idag att förhandla hyrorna. Vad som då kan hända är att en 

överenskommelse ej går att nå och att Hyresgästföreningen sänker hyran och detta när 

fastigheten står klar (Intresseorganisation, 2015). Presumtionshyran kan stimulera 

nyproduktion då byggherrarna kan känna en trygghet i att hyresnivåerna inte kan överklagas 

under presumtionstiden (Intresseorganisation, 2015). 
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4.3.4. Nackdelar 

En tänkvärd aspekt med presumtionshyror är att de är tillämpliga i 15 år, medan en fastighet 

vanligtvis har en betydligt längre livslängd än så. Flera fastighetsägare uttrycker i intervjuer 

en oro kring vad som händer med hyran efter dessa 15 år.  Presumtionshyra ger inte möjlighet 

till hyresanpassning om området t.ex. blir mer attraktivt och efterfrågan ökar. Den korta 

perioden med presumtionshyra i förhållande till fastighetens livslängd och det faktum att 

hyresanpassningar vid ökad efterfrågan inte är möjliga gör att flera fastighetsägare ser 

presumtionsbestämmelsen som en modifierad hyresreglering (Bokriskommittén, 2014). 

 

I en intervju med en privat fastighetsägare framkom dennes åsikt om att presumtionshyra gör 

att byggherrarna stimuleras att redovisa höga kostnader för nyproduktion men bygger sedan 

så billigt som möjligt. Detta slår i sin tur mot hyresgästen som får ett boende med låg standard 

till en relativt hög hyra. Vidare nämns exemplet där en byggherre är duktig på att bygga 

kostnadseffektivt och därmed kan uppföra bostadsfastigheter där det annars inte vart möjligt 

som en nackdel till systemet. Detta då byggherren inom presumtionshyran i så fall “straffas” 

för sin förmåga att bygga kostnadseffektivt. 

 

En annan nackdel som också nämns i intervjuerna är att i de fall där fastighetsägaren anser att 

bruksvärdet är högre en presumtionsvärdet, så kan fastighetsägaren ändå tvingas in i 

presumtionssystemet. Detta till följd av osäkerheten i att bruksvärdehyran kan överklagas till 

hyresnämnden och därmed blir sänkt. Allt detta när fastigheten redan är uppförd. 

4.4. Tidigare arbeten i ämnet 

4.4.1. Rapport 1 

I uppsatsen “Förändrad hyressättning och dess konsekvenser” (Tufvesson, 2009) studerar och 

analyserar författaren betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) som berör 

hyressättning och undersöker vilka konsekvenser betänkandet kan få. Författaren undersöker 

vad steget mot en friare hyressättning skulle innebära för fastighetsmarknaden och berörda 

parter. Hyressättningssystemet som föreslås utgår från att allmännyttans hyresnormerande roll 

avskaffas (något som också skedde i januari 2011, (Boverket, 2015)) och att hyresgästens 

värderingar och lägesfaktorn ska få en större roll. Ett konstant efterfrågeöverskott föreslås 

kunna leda till högre hyror, dock högst 5 %, och lägenheter föreslås kunna jämföras mellan 

kommuner. 
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Att omgående introducera en marknadshyra är något som de flesta parter ställer sig negativa 

till i dagens Sverige. Fastighetsägarna är positiva till en marknadshyra när det handlar om 

lediga lägenheter men vill värna om skyddsregler för sittande hyresgäster. Samtidigt anser 

Fastighetsägarna att det är nödvändigt att avveckla hyresregleringen på sikt för att bli av med 

dess negativa effekter. Hyresgästföreningen vill ha kvar dagens bruksvärdessystem och är 

emot införande av marknadshyra. Organisationen går dock med på att ge lägesfaktorn en mer 

avgörande roll i hyressättningen. 

 

Det uppsatsen slår fast är att läget som faktor måste ges en betydligt större vikt i framtiden. 

Stockholmsmodellen är något som måste introduceras då den ger mer utrymme för 

lägesfaktorn. Om människors värderingar spelade en större roll i hyressättningen skulle vi se 

en minskad svart marknad och färre ombildningar. Ur de boendes trygghetsperspektiv är en 

alltför snabb hyresökning inte genomförbar, utan läget som en hyresfaktor måste 

implementeras på ett hållbart sätt med t.ex. hyresrabatter under de första åren. 

 

Sverige är ett välutvecklat land och att ha ett hyressättningssystem som snedvrider 

konkurrensen är inte gynnsamt. Att bli av med allmännyttans hyresnormerande roll är ett 

viktigt steg mot en mer fungerande marknad. Hyresgästföreningen bör inte besluta om 

presumtionshyror utan det ska vara en självklarhet och rättighet för investeraren att få ta ut 

det. En friare marknad kan i längden skapa en mer välfungerande prissättning för samtliga 

boendeformer. Läget måste spela en större roll i hyressättningen och författaren avslutar med 

att föreslå att Malmömodellen ska användas även i Stockholm. 

4.4.2. Rapport 2 

“Marknadshyror och nyproduktion - En hyresmodell applicerad på Stockholm” (Lindblad, 

2010) är ett arbete som undersöker relationen mellan marknadshyror och dagens 

nyproduktionshyror i Stockholms stad. Författaren utgår från kötiden till lägenheter i olika 

områden samt hyresnivåer. Medelkötiden ses som ett mått på hur stor efterfrågan är i området. 

Genom en regressionsmodell estimeras marknadshyror för respektive område. Modellen tar 

hänsyn till följande parametrar: kötid, hyra, restid, områdesstatus, års-dummys och 

marknadsområde-dummys.  

 

Resultatet från studien visar på marknadshyror i nivån 2 700 - 2 900 kr/kvm/år för bostäder i 

A-läge som Norrmalm, Östermalm, Södermalm och Gamla Stan. Detta innebär en stor ökning 
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från nuvarande hyresnivåer. Ser man till innerstaden så estimeras marknadshyra innebära en 

102 % ökning från nuvarande hyra, för närförorter bedöms ökningen till 68 % och för 

ytterstaden är samma siffra 41 %. Detta visar även på att hyrorna i innerstaden är längre ifrån 

marknadshyra än ytterstaden, även om ytterstaden även den har ett stort gap till 

marknadshyra.   

 

Författaren jämför även de estimerade marknadshyrorna med nyproduktionshyror.  Det som 

då blir tydligt är att gapet mellan befintlig hyra och bedömd marknadshyra krymper. För 

innerstaden redovisas en 52 % skillnad mellan nyproduktionshyra och marknadshyra, för 

närförorter en skillnad på 42 % och för ytterstaden är skillnaden mellan nyproduktionshyra 

och marknadshyra 12 %. För ytterstaden är det intressant att se att i vissa områden så innebär 

marknadshyra en minskning av nyproduktionshyran, även om marknadshyra för ytterstaden i 

stort innebär en ökning av nyproduktionshyran med 12 %.   

4.4.3. Rapport 3 

I en rapport från Boverket undersöker de huruvida bostadsbeståndet kan utnyttjas effektivare 

och om bruksvärdessystemet är samhällsekonomiskt effektivt. Utifrån samhällsekonomisk 

välfärdsteori skattar de bruksvärdessystemets inverkan på hyresmarknaden.  

 

Undersökningen visar att bruksvärdessystemet medför en stor välfärdsförlust, varav den 

största delen kan hänföras till Stockholm (75 procent). Utifrån antagande om utbud och 

efterfrågeelasticitet uppskattar de att marknadshyran i Stockholms innerstad bör ligga 70 

procent högre än vad bruksvärdeshyrorna gör idag (Sjöberg, 2013). 

 

Rapportens slutsats är att nyproduktionen hämmas av den prisreglerade hyresmarknaden och 

att det befintligta beståndet utnyttjas ineffektivt.  
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5. Potentiella hyresmodeller 

5.1. Fri hyressättning – Bokriskommittén 
Bokriskommitténs hyressättningsmodell innebär en infasning i två steg av marknadshyror på 

Stockholms bostadshyresmarknad och är ett system som föreslagits i deras rapport ”En 

Fungerande Bostadsmarknad – en Reformagenda” (2014). Kommittén förespråkar en gradvis 

övergång till ett hyressättningssystem där utbud och efterfrågan spelar en större roll för 

hyressättningen, men som fortfarande innebär ett starkt besittningsskydd för hyresgästen. 

Nyproducerade bostadslägenheter behöver inte genomgå någon gradvis ökning av hyror utan 

en marknadsmässig prissättning kan ske omgående. 

5.1.1. Fas 1 

Modellen skulle medföra att fri hyressättning får ske när en lägenhet blir ledig i ett hus som 

byggts under de senaste tio åren. Även ett byte likställs med ny hyresgäst och därmed fri 

hyressättning. Gapet till marknadshyran är vanligtvis inte lika stort i nyproducerade 

bostadslägenheter och det blir därför inte en drastisk hyreshöjning. 

 

För det befintliga bostadsbeståndet behöver en gradvis upptrappning av hyrorna ske, detta för 

att undvika oönskade sociala effekter som en direkt fri prissättning skulle medföra. Vid en 

omdelbar fri hyressättning skulle hyresvärden kunna göra sig av med oönskade hyresgäster 

genom en höjning av hyran som överstiger hyresgästens smärtgräns. I det befintliga beståndet, 

äldre än 10 år, bör hyresvärden kunna höja hyran med fem procent (inklusive inflation) per år 

tills den har nått marknadsnivå. Långa köer är ofta en indikation på hyror långt under 

marknadsnivån. Om en lägenhet i det befintliga beståndet blir tomställd får en ökning med tio 

procent ske så länge den nya hyran understiger marknadshyran. 

Hyresgästen ska kunna få hyran prövad ifall den anses överstiga rimlig marknadshyra. 

Modellen innebär att information angående hyresnivåer ska vara lättåtkomliga för både 

hyresgäster och hyresvärdar. 

 

Sammanfattning av hyresändringarna Bokriskommitténs modell: 

 Nyproduktion, marknadshyra/fri hyressättning införs omedelbart. 

 Nyproduktion, de senaste tio åren, marknadshyra/fri prissättning får ske då lägenhet 

blir ledig eller vid byte. 
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 Befintligt bestånd, hyresökning med fem procent per år till marknadshyra är uppnådd, 

tio procent hyresökning om lägenhet blir ledig. 

5.1.2. Fas 2 

När en anpassning av hyrorna till marknadsnivå har skett så börjar den andra fasen i 

reformstrategin av bostadsmarknaden. Det Bokriskommittén föreslår är att när marknadshyra 

har uppnåtts så ska avtal om hyra bestämmas genom överenskommelse direkt mellan 

hyresvärd och hyresgäst. Systemet med kollektiva förhandlingar är något som tas bort. En 

distinktion görs mellan byten och nya kontrakt å ena sidan samt löpande kontrakt å den andra. 

Större möjlighet till hyresökning ges vid byten och nya kontrakt än under löpande 

kontraktstid. 

 

När ett kontrakt är tecknat ges endast möjlighet till hyreshöjning i form av inflationen. 

Hyresgästen ska inte råka ut för överaskande hyreshöjningar under denna hyresperiod. Efter 

5-års-perioden ska hyran justeras till marknadsnivån och i det fall att hyresnivån stigit kraftigt 

under de senaste fem åren så får hyran högst trappas upp med 10 procent per år. 

 

För att minimera risken att en hyresgäst skriver på ett kontrakt med orimliga villkor så 

kommer hyresgästen fortsatt att ha kort uppsägningstid, tre månader. Ifall parterna inte kan 

enas om hyran beslutar hyresnämnd eller liknande i frågan. Om hyresnämnd finner hyran 

oskälig ska hyran sänkas och hyresvärden ska återbetala uttagen överhyra. Skyddet mot 

oseriösa fastighetsägare bör stärkas. Om fel inte åtgärdas i tid ska en hyressänkning snabbt gå 

att få till. En hyresvärd har rätt att säga upp en hyresgäst på samma grunder som i dagens 

system. 

5.2. Stockholmsmodellen 
Stockholmsmodellen är en hyressättningsmodell som har presenterats av en projektgrupp 

bestående av parter från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Stockholmshem, Svenska 

Bostäder och Familjebostäder (Hyresgästföreningen region Stockholm, 2010). Modellen 

presenterades i maj 2009 och bygger på hyresgästernas egna värderingar vilket ska leda till en 

mer rättvis hyressättning.  Idag läggs för stor vikt vid byggnadsåret eller ombyggnadsåret, och 

man anser att mer fokus ska läggas på lägenhetens utformning och standard samt fastighetens 

standard och läget (Wangenborg, 2012). 
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5.2.1. Utformning 

Stockholmsmodellen baseras på ett bruksvärde som utgår från lägenhetens storlek och 

standard, fastighetens standard och bostadsområdets karaktär och läge. En stor lägenhet har 

ett högre bruksvärde än en liten, en modern fastighet har högre bruksvärde än en med lägre 

standard och ett attraktivt läge ger ett högre bruksvärde än ett mindre attraktivt läge 

(Hyresgästföreningen region Stockholm, 2010). 

5.2.2. Poängsystem 

Lägenheten tilldelas en viss poäng utifrån sin storlek från en figur med relativa poäng där kök 

och badrum har största bruksvärdesnyttan. Utöver de relativa poängen tilldelas lägenheten 

poäng efter storleken på ytan. Poäng för modernitet och standard bestäms av modernitetsgrad 

då huset byggdes eller byggdes om. Modernitetsgraden delas upp i sex olika typer med olika 

poäng utifrån byggnadssätt och byggperiod. Modernitetsgraden märks främst i lägenheternas 

kök och badrum. Även poäng för fastighetens karaktär utdelas. Här kan poäng tilldelas mjuka 

värden så som ”charm” och välbevarade tidstypiska detaljer (kakelugn, öppenspis, snickeri-

samlad bedömning), men även om fastigheten har en hög modernitet. Negativa poäng kan 

tilldelas lägenheter i storskalig bebyggelse, t. ex miljonprogrammen (Fastighetsägarna m.fl, 

2009). 

 

Vidare delar modellen även ut poäng för bostadsområde och läge. Modellen delar in 

Stockholm i 10-gradig skala från A till K grundade på undersökningar om hur attraktivt 

hyresgästerna tycker att det är att bo där och kötider hos bostadsföretagen. De olika områdena 

är sedan kopplade till olika höga poäng beroende på hur attraktivt området är. Bullerstörning i 

fastigheten är något som kan dra ner poängen och närhet till strand, kaj eller park är något 

som kan höja det. Slutligen ges även poäng utifrån fastighetsservice och kvalité där en 

bedömning av förvaltning och service görs. God kundkontakt, genom skötsel och tillsyn 

arbeta för renlighet och god boende miljö, den upplevda tryggheten och snabb service är de 

huvudområden som bedöms och tilldelas poäng. Dålig fastighetsservice tilldelas negativa 

poäng. Egenskaper som lägenhetens placering i byggnaden, hiss, balkong och grovsoprum är 

också faktorer som kan ge extra poäng (Fastighetsägarna m.fl, 2009). 

5.2.3. Strandade förhandlingar 

Tanken var att Stockholmsmodellen skulle introduceras på Stockholms bostadshyresmarknad 

under 2012, men i slutänden kunde parterna inte komma överens och modellen strandade. 

Avgörande faktor till att modellen aldrig implementerades var det faktum att 
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hyresgästföreningen krävde att Stockholmsmodellen inte skulle leda till ökade hyresintäkter 

för fastighetsägarna. Hyresgästföreningen accepterade inte en ökning av hyrorna utan ville se 

en omfördelning av hyrorna, ett så kallat nollsummespel, något som Fastighetsägarna inte 

kunde acceptera. För stora fastighetsägare med ett bestånd runt om i Stockholm skulle 

nollsummespelet med hyran förmodligen inte spela så stor roll då hyresintäkterna skulle öka 

på vissa fastigheter och minska på andra. Nollsummespelet skulle dock innebära att 

fastighetsägare med ett litet bostadsbestånd i områden med låg lägespoäng skulle behöva 

sänka hyran, något som skulle få stora konsekvenser för dem. 

 

Många ser även en problematik kring lägesindelningen då de anser att det är negativt att 

stämpla lägen som ”bra” och ”dåliga”, och att systemet inte är flexibelt. Områden ändras och 

utvecklas hela tiden och ifall en lägesindelning ska finnas måste den kontinuerligt ändras och 

uppgraderas, något som är kostsamt och tidskrävande. 

5.2.4. Åsikter om Stockholms-modellen 

Från intervjuerna framkommer flera olika åsikter om Stockholmsmodellen. En 

intresseorganisation menar att modellen lyckas med att ge hyresgästen ett tydligt svar på 

frågan “Varför har jag den hyra jag har?”, men att modellen är svår att förstå med ett 

komplicerat poängssystem och att detta är något som kanske behöver ändras ifall att 

förhandlingarna om modellen skulle återupptas. De anser även att någon typ av 

systematiserad hyressättning måste finnas i Stockholm. 

 

En kommunal bostadsaktör hänvisar till andra kommuner där modeller liknande 

Stockholmsmodellen har används, och där de olika parterna har varit nöjda med det. De säger 

även att det är väldigt svårt att genomföra en reformering liknande denna modell då 

hyresnivåerna, oavsett åtgärd, kommer att öka. 

 

I intervju med en privat bostadsaktör ställer sig denne negativ till Stockholmsmodellen, och 

främst på grund av att den fortfarande bygger på kollektiva förhandlingar. Aktören säger 

vidare att det är en modell som är väldigt rationell för två parter som skall representera stora 

kollektiv, nämligen, du sätter in siffror i ena änden och så trillar hyran ut ur ”exelsnurran” i 

andra änden. Detta eftersom man ur ett top down perspektiv bestämmer vilka områden som är 

attraktivare än andra, något som gör att man stigmatiserar delar av bostadsmarknaden och 

nästan dömer dem till att för evigt vara antingen attraktiva eller inte. Fastighetsägaren ställer 
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även frågan “Vi som äger fastigheter i både attraktiva lägen och i mindre attraktiva lägen, vad 

driver oss till att arbeta och förbättra ett mindre attraktivt läge om vi redan är dömda till de 

lägsta läges-nivåerna?”.  

 

De avslutar med att säga att det är en rationell modell utifrån att vi måste leva med kollektiva 

hyresförhandlingar, men att de är starka motståndare till det. De tillhör gruppen 

fastighetsägare som vill möta kunden/hyresgästen och de tror inte på modellen. 

5.3. EM modellen 
Fastighetsägaren och byggherren Einar Mattson, EM, har arbetat fram ett förslag på hur 

hyreslagstiftningen och hyresrättens roll bör förändras (Ränk, 2015). Enligt EM är hyresrätten 

idag en billig boendeform som är långsiktig för många. Den ses som en boendeform för 

svagare grupper men den tillhör idag den otillgängliga delen av bostadsmarknaden, dvs. 

hyresrätten bör vara den boendeformen som alla har möjlighet att erhålla men som idag är en 

svåråtkomlig del av bostadsmarknaden  

5.3.1. Förslag 

EM anser att synen på hyresrätten måste förändras och att målet är att få hyresrätten till: 

 

 Den lättillgängliga delen av bostadsmarknaden 

 En boendeform för alla 

 Den dyra boendeformen 

 En permanent boendeform för färre 

 En tillfällig boendeform för många 

Det EM ser som den mest dysfunktionella delen av hyresbostadsmarknaden är att 

fastighetsägare och hyresgäst aldrig får mötas. Kollektiva förhandlingar mellan 

hyresgästförening och fastighetsägare sätter hyrorna och EM menar att de aldrig får en bra 

dialog med hyresgästen då de inte direkt får höra deras åsikter.   

 

Vidare föreslår EM ett offentligt lägenhetsregister lättillgängligt via internet där hyra, löptid 

och löpande hyresjusteringar registreras. Lägenhetsregistret skulle innebära ett bruksvärde i 

realtid och en referens för hyresnämnden. Med ett annat synsätt på hyresrätten skulle enligt 

EM dagens ”kartellkamrater”, fastighetsägarna, bli konkurrenter. 
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Det EM föreslår är fria marknadshyror direkt vid nytecknade hyresavtal och att befintliga 

hyresavtal justeras med KPI i tre år från det att den nya lagstiftningen införs. Efter 

treårsperioden så bedömer EM att en kritisk massa med jämförelseobjekt uppnåtts. Därefter 

bestäms en årlig ökningstakt utifrån det att normalhyran är uppnådd efter en viss löptid (10 - 

20 år).  Under övergångsperioden skulle bytesrätt och andra hands uthyrning slopas. 

Förutsägbara kostnader är något som hyresrätten fortfarande ska representera. 

 

Under en löptid på förslagsvis 10 år ska hyresutveckligen generellt följa inflationen. 18 

månader innan löptidens slut presenteras en ny hyresnivå inför nästa period och hyresgästen 

kan då ta ställning till om han/hon vill förlänga eller ej. Villkoren för löptider och hyresvillkor 

är kopplade till hyresgästen och går inte att överlåta. Tre månaders uppsägningstid för 

hyresgästen kvarstår samt att lägenhetens utrustning ingår i hyran skulle kvarstå och 

standardiserade avtal skulle som huvudregel användas. 

 

Konsumentskyddet enligt EM:s förslag skulle innebära besittningsskydd under 

avtalsperioden. Under avtalsperioden kan hyreshöjningar för utbyte av installationer inte 

göras, detta då EM anser att det är en faktor som ständigt ska fungera och inget hyresgästen 

ska behöva betala extra för. Hyresgästen ska vid inflyttning bli upplyst om vad som bedöms 

som vårdslöshet och skadegörelse vid utflytt, och hyresgästen ska även ha rätt till rättshjälp. 

Handläggning av bostadshyrestvister i hyresnämnden får aldrig överstiga tre månader. 

Bytesrätt och möjlighet att hyra ut i andra hand är inte möjligt enligt detta förslag. Med lätt 

tillgänglighet och är detta inget som ska behövas. 
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6. Internationell utblick 

I följande avsnitt görs en internationell utblick för att se hur andra nordiska och europeiska 

länder har löst sin bostadssituation vad gäller främst hyresmarknaden. Då denna marknad är 

svår att analysera som en enskild företeelse kan det även förekomma information om 

bostadsrätthyresmarkanden. Direkt kan det vara värt att notera den avsaknad av liknande 

marknader, reglerade i samma utsträckning som Sverige, bland de “undersökta” länderna. De 

flesta av länderna i denna genomgång har under en tid befunnit sig i någon typ av reglering 

för bostadshyresrätter, för att sedan avregleras till i nån mån “fria marknader”. 

 

Två reflektioner att ta med sig från denna genomgång: 

 

1. Hur fungerar respektive lands bostadsmarknad? 

2. Hur såg den reglerade marknaden ut och vad hände när den avreglerades? 

Frågorna ovan utgör till viss del underlag för kommande antaganden vid simuleringar. 

6.1. Norge 

Bostadsmarknaden och dess politik i Norge genomsyras av målet att alla skall äga sin egen 

bostad. För att uppnå detta bedriver staten en marknadsstyrd bostadspolitik som skall främja 

ägande och byggande via bland annat förmånliga skatter och räntor. Vidare fyller Husbanken, 

Norska statens bank, en central roll i att stimulera ägande (Carlander, 2009). 

 

Efter 1980 tog den Norska bostadspolitiken en ny riktning, från att vara målstyrd till att en allt 

mer marknadsstyrd prägel tog sin form.  Innebörden av detta var att staten tog en ansvarsroll 

för bostadspolitiken. Ansvarsrollen innebar bland annat ett förtydligande av bostadsaktörernas 

uppgifter och handlingsrum samt att de upprättade/skulle upprätta lagar, regler och ordning. 

En avveckling av prisregleringen tillsammans med en låg beskattning har haft effekten att en 

eventuell värdeökning på bostaden tillfaller ägaren. Från mitten av 80-talet avreglerades 

marknaden och ett stort antal hyreshus ombildades till bostadsrätter och ägarlägenheter. Dessa 

åtgärder är alla instrument från den Norska staten med målet att alla skall äga sin egen bostad 

(Carlander, 2009). Perioden 2009 - 2011 var det egna ägandet av bostäder drygt 75 procent 

(inklusive kooperativa bostadsformer) (Bokriskommittén, 2014). 
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Husbanken, vilken är Norges viktigaste verktyg att stimulera bostadsmarknaden har primärt 4 

olika verktyg att tillgripa: 

 

1. Bosparande 

- Här finns möjligheten för den yngre delen av befolkningen att sätta upp ett 

förmånligt bosparande 

2. Startlån 

- Introducerades 2003 som ett kompletterande lån. Huvudsakligen ett lån till de som 

behöver hjälp in på marknaden. 

3. Bidrag till köp eller underhåll av bostad 

- Riktar sig strikt till de mest socialt utsatta. Bidraget som ges till köp av bostad är 

ränte- och avgiftsfritt samt har en avskrivning med 10 procent per år för varje 

boendeår. 

4. Bostadsbidrag 

- Statligt eller kommunalt. Den statliga delen är den primära källan, dock kan 

personer med större behov även få ett kommunalt tilläggsstöd (Carlander, 2009). 

I Norge är det huvudsakligen kommunernas uppgift att bostadspolitiken fungerar i praktiken. 

De har även från staten ett ålagt ansvar innebärande att socialt och ekonomiskt svaga invånare 

har ett boende (Carlander, 2009). 

 

Andelen hyresbostäder i Norge som går att jämföra med Sveriges allmännytta uppgår till cirka 

20 procent av hela hyresbeståndet. I Sverige uppgår denna siffra till cirka 56 procent. I Norge 

tillämpas marknadshyra på den privata marknaden. Vid prövning av hyran (vilket är möjligt 

även i Norge) finns en skillnad mot bruksvärdeprincipen, denna innebär att utbud och 

efterfrågan styr om hyran är skälig eller ej (Carlander, 2009). 

 

Under 2000 - talets senare del byggdes det i Oslo-regionen i en sådan omfattning att det 2009 

inte ansågs föreligga någon bostadsbrist (Carlander, 2009). En rapport från Stockholms 

handelskammare, “Bostadsbrist - farlig flaskhals för jobben”, (2014) anger att detta tillstånd 

fortfarande gäller. 

6.2. Danmark 

Bostadshyresmarknaden i Danmark är inte helt olik den vi ser i Sverige. Stora svårigheter att 

träda in på hyresmarknaden råder, kontakter och “svarta pengar” är vanliga vägar in. Detta har 
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även för Danmarks marknad (som Sverige) haft en segregerande effekt. En åtgärd som tagits i 

ett försök att stävja segregationen har varit att hushåll med arbete och god inkomst har fått gå 

före i bostadskön och erbjudits kontrakt i utsatta områden (Fastighetsägarna, 2012). Drygt 50 

procent av Danmarks bostadsmarknad består utav hyresrätter i varierad utformning, vilka 

förklaras i kommande stycken (Whitehead, 2012). 

 

Skillnaden mellan Danmark och Sverige blir tydligast när hyresmarknaden och dess reglering 

i Danmark granskas. Regleringen är mycket komplex och omfattande. Vidare så saknas även 

officiell statistik över exempelvis hyrornas utveckling och genomsnittshyror. Totalt finns det 

fem olika varianter av hyresreglering vilka är: 

 

1. “Hyror i allmännyttan (almene boliger) 

2. Omkostnadshyra i privata fastigheter 

3. Bruksvärdeshyra i nyrenoverade privata fastigheter eller i fastigheter med sex eller 

färre lägenheter 

4. Hyra för privata fastigheter byggda 1991 eller senare 

5. Fri hyressättning” 

 (Fastighetsägarna, 2012). 

 

För den Danska allmännyttan är hyrorna reglerade och drivs av självägda, icke vinstdrivande 

organisationer. Organisationerna styrs av uppdelade sektioner, där de boende själva utgör 

självfinansierade avdelningar (almene boligelskaber). Kommunerna står dock inte helt utanför 

denna allmännytta utan innehar en lagstadgad rätt att anvisa hyresgäster till 25 procent av 

lägenheterna. Hyrorna i detta bestånd styrs av bygg- och driftkostnaden för fastigheten, där 

driften kostar vad avdelningarna själva bestämmer (Fastighetsägarna, 2012). 

 

I Danmark är det kommunerna själva som avgör om hyresmarknaden skall vara reglerad 

alternativt oreglerad på den privata marknaden. Sett till Köpenhamn råder en reglering på 

marknaden, sett till landet som helhet verkar 9 av 10 privatägda hyresfastigheter under en 

reglerad marknad. Till större delen av dessa fastigheter gäller en så kallad omkostnadshyra, 

vilken innebär att hyran sätts beroende på kostnaderna för drift- och underhåll samt en skälig 

avkastning till ägaren (Fastighetsägarna, 2012). 
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I de fall kommunerna slagit fast att fri hyressättning gäller sätts hyror i direkta förhandlingar 

mellan hyresvärd och hyresgäst. Denna fria hyressättning gäller även i alla kommuner för 

privatägda fastigheter där byggnaderna är uppförda efter 1991 (Fastighetsägarna, 2012). 

 

Fortsatt görs undantag från hyresregleringen även där byggnaderna genomgått “fullständig 

renovering” och för fastigheter där antalet lägenheter är 6 stycken eller färre. I dessa bestäms 

hyran utifrån en form av bruksvärdehyra. Denna hyra är vanligtvis något lägre än 

motsvarande fri hyressättning (Fastighetsägarna, 2012). 

6.3. Finland 

Bostadshyresmarknaden i Finland tiden innan 1961 var på det stora hela en oreglerad 

marknad där fri hyressättning gällde. Det fanns dock vissa begräsningar dels som effekt av 

krigen. Denna kvarstod till viss del även i den nya hyreslagen från 1961. Lagen fastslog att 

hyrorna skulle vara fria med begränsningen att hyresvillkoren skulle vara “skäliga”. Från 

1968 förstärktes hyresgästens skydd och reglerna skärptes, bland annat fastslog regeringen en 

maximal höjning av hyrorna som fick tas ut av fastighetsägarna. 1987 fortsatte på samma 

inslagna väg och en ytterligare förändring innebar att regeringen fortsättningsvis ansvarade 

för de årliga hyreshöjningarna. Höjningarna baserades bland annat på fastställd avkastning 

vilken var bestämd till 4 procent. Besittningsskyddet förstärktes även det (Fastighetsägarna, 

2012). 

 

Efter ett regeringsskifte 1991 påbörjades processen till den idag avreglerade hyresmarknaden. 

Regeringen inledde avregleringen på ett flertal olika marknader. Avsikten till denna process 

var att stoppa ombildningen som rådde i beståndet, där hyresrätterna i snabb takt ombildades 

till ägarlägenheter. 1992 förändrades lagen ytterligare vilken innebar att fastighetsägarna fritt 

kunde bestämma hyran i nyupplåtna lägenheter i direkta förhandlingar med hyresgästerna, för 

det övriga hyresbeståndet kvarstod regleringen. 1995 genomfördes det andra steget i 

avregleringen. Denna innebar att de gamla hyreskontrakten i privatfinansierade hyreshus 

avreglerades, denna lagstiftning gäller än idag i Finland (Fastighetsägarna, 2012). 

 

Den slutgiltiga avregleringen fick effekten om en höjning av hyresnivåerna. I Helsingfors 

ökade hyrorna för det privatfinansierade beståndet med cirka 42 procent under perioden 1995-

2000, en ökning om cirka 9 procent per år. Hyrorna höjdes mer i innerstaden kontra 

förorterna. Möjligheten att pröva hyran rättsligt finns kvar och till en början fanns även en 
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särskild bostadsdomstol vars huvuduppgift var att pröva skälighetsfrågor. Denna lades 

emellertid ned då antalet ärenden var få. Idag hanteras dessa ärenden av tingsrätten 

(Fastighetsägarna, 2012). 

 

Under perioden 1992 - 1998 tillkom 70 000 - 80 000 nya hyreslägenheter till följd av 

regelförändringarna. Detta var i huvudsak inte till följd av nyproduktion utan om befintliga 

bostäder som tidigare inte var upplåtna som hyresrätt. Orsaken till detta låg i att det nu blev 

lönsamt för innehavare av äganderätter att hyra ut dessa och inte låta dem stå tomma 

(Fastighetsägarna, 2012).  

 

Ökningen av nyproduktion i Helsingfors har dock varit marginell, den främsta orsaken till 

detta beror enligt Institutet för bostads- och urbanforsknings studie av bostadsförsörjningen i 

Norden på bristen av tomtmark samt långdragna planprocesser (Fastighetsägarna, 2012). 

 

Hyressättningen är idag inte helt avreglerad. Det finns i Finland två varianter av 

hyreslägenheter, dels lägenheter uppförda med statlig hjälp eller subventionerade lån och 

privatfinansierade fastigheter. De statligt subventionerade lägenheternas hyror är reglerade 

och bestäms utifrån självkostnadspris medans de privata fastigheterna som nämnts har fria 

hyror (Fastighetsägarna, 2012). 

6.4. Nederländerna 
Under andra världskriget upphörde i stort all nyproduktion av bostäder. Som en direkt åtgärd 

på underskottet som bildats under denna tid införde Nederländerna ett omfattande 

hyresregleringssystem, där hyresnivåerna inte längre tilläts höjas. Detta stopp i hyreshöjningar 

var i effekt fram till 1951. Detta efterföljdes av en serie differentierade hyreshöjningar. 

Bakgrunden till denna serie av differentierade hyreshöjningar var att regeringen ville värna 

om den konkurrenskraftiga arbetskraften, och ett sätt att göra detta på var att begränsa för 

stora ökningar i bostadskostnaderna (Whitehead, 2012).  

 

Från och med 1950 upphörde begränsningen i att hyresnivåerna skulle jämföras mot nivåer 

som gällde innan krigen, istället var det nu skillnaden mellan kostnaderna och 

byggsubventionerna som skulle utgöra bas för hyresnivåerna. Årliga hyreshöjningar 

introducerades 1967, samtidigt inleddes en avreglering i områden där ett bostadsöverskott om 

minst 1,5 procent rådde. 1971 infördes ett nationellt poäng index där maxhyran baserades på 
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antalet “kvalitets poäng” en lägenhet uppnådde. Poängen baserades på de utmärkande dragen 

för bostaden, dessa var bland annat: 

 

 Storlek och faciliteter 

 Den lokala omgivningen som t.ex. kollektivtrafik/transport, handel, skolor o.s.v. 

1979 utvidgades hyresregleringen till att gälla hela landet, den maximala hyresökningen som 

tilläts beräknades av regeringen i relation till bostadskostnaderna, lönerna och byggkostnaden 

(Whitehead, 2012).  

 

För att stimulera nyproduktionen av hyresbostäder, då ett underskott rådde, infördes ett 

komplext subventionssystem. Motivet var även att detta skulle stimulera en upprustning av 

det befintliga systemet. Mellan 1950 - 1980 hade både de kommunala aktörerna och 

bostadsrättsföreningarna en dominant roll i nyproduktionen (Whitehead, 2012). 

 

Nederländernas hyresmarknad lyder än idag under en relativt strikt reglering. Varje lägenhet 

som hyrs av allmännyttan eller privat med en reglerad hyra har en maximal hyra baserad på 

storlek och kvalité, vidare finns även ett tak för hur hög den årliga höjningen får vara. 

Hyreshöjningen bestäms årligen av parlamentet. Bara de dyraste bostäderna är undantagna 

från prisregleringen, kravet för detta är dock att hyresnivån skall överstiga ett bestämt belopp 

och gäller för både privata och kommunala aktörer (Whitehead, 2012). 75 procent av 

Amsterdams bostadsmarknad innefattas av den nationellt styrda hyressättningen 

(Wangenborg, 2012).  

 

Ett problem på Amsterdams bostadsmarknad i slutet av 1990-talet var att produktionen av nya 

bostäder var under hälften av kommunens mål för tiden. Då kommunerna inte har någon egen 

byggproduktion inleddes ett arbete med att förenkla och effektivisera byggprocessen. Det 

finns ett antal hjälpverktyg för att stimulera bostadsmarknaden och två av dessa är: 

 

 Bostadsbidrag som riktar sig mot hushåll. Bidraget är främst grundat på personens 

inkomst. 

 Räntefritt lån. Grupper med medelinkomster kan med detta verktyg köpa en bostad de 

utan lånet inte haft möjlighet att köpa. 

 (Wangenborg, 2012). 
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6.5. Frankrike 

Staten har sedan andra världskriget haft en avgörande roll på bostadsmarknaden i Frankrike. 

Förändringar i besittningsskydden har till stor del influerats av bostadspolitikens åtgärder 

(Whitehead, 2012). 

 

För att motverka det markanta bostadsunderskottet som rådde under slutet av andra 

världskriget, infördes olika verktyg som skulle stimulera bostadsägande och hyrda bostäder, 

såväl i den privata som den kommunala sektorn. Verktygen var bland annat olika 

subventionsscheman och lågräntelån, detta för att stimulera produktion av 

bostadshyresfastigheter inom den sociala sektorn och bostadsägandet. Fiskala åtgärder som 

gjordes skulle uppmuntra bostadsägande, lätta upp hyresregleringen och stimulera 

investeringar inom den privata hyressektorn (Whitehead, 2012). 

 

Mellan perioden 1945-1960 ledde stimulansåtgärderna, tillsammans med en inkomstökning 

till en signifikant sektor med eget ägande. Detta var en effekt av de stimulansåtgärder som 

gjordes, innebärande att eget ägande uppmuntrades framför att hyra på den fria marknaden. 

Betydliga investeringar gjordes även i att utveckla en social hyressektor för att minska 

bostadsunderskottet och som en konsekvens av detta expanderade denna sektor snabbt 

(Whitehead, 2012). 

 

År 1977 förenklades subventionssystemet för både sociala och privata hyresvärdar i den nya 

bostadslagen, ökade anslag till renoveringar kom till och subventionerna riktades om från 

ägarsidan till hyresgästsidan (Whitehead, 2012). 

 

1982 infördes hyreslagen i Frankrike, denna förstärkte besittningsskyddet samt införde 

hyresregleringen till hela hyresstocken. Detta resulterade i att investeringar i hyresbostäder 

blev olönsamt och nyproduktionen rasade. Ett byte av politiska åsikter resulterade 1986 i att 

hyresregleringen lättades upp. Detta innebar att hyrorna i nya och vakanta lägenheter fick 

sättas fritt samt tillät dem att revideras årligen mot byggpris index. I Paris innebar 

förändringen en markant ökning i hyresnivåerna, vilket ledde till en ökning i regleringen där 

ett tak för hur mycket hyran fick ökas årligen infördes, detta hade dock en dålig effekt på 

hyreshöjningarna. Denna reglering gäller än idag och reglerar numera hyresökningens storlek 

årligen samt tillåter fri hyressättning vid nytecknade kontrakt (Whitehead, 2012). 
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6.6. Tyskland 

Att hyra sin lägenhet i Tyskland är väldigt vanligt. Upplåtelseformen är mycket vanlig, 

framförallt i storstäderna. Av det tyska bostadsbeståndet utgör hyresrätterna cirka 60 procent, 

vilket ur ett europeiskt perspektiv är en hög andel. I Berlin hyr drygt åtta av tio sin bostad. 

Hyresmarknaden domineras av små, privata hyresvärdar och de som hyr ut en del av sin egen 

bostad (Fastighetsägarna, 2012). 

 

Sedan början av 1960-talet är hyressättningen fri för nytecknade kontrakt, detta efter att ha 

varit reglerad åren efter andra världskriget. Det finns dock viss begränsning i hyressättningen. 

Bland annat ligger en begränsning i att den avtalade hyran inte får överstiga mer än 50 

procent av den genomsnittliga hyran för alla hyresbostäder i området. Vidare finns i avtalet 

regler om hur en hyresökning får se ut. Denna anger att hyresökningen under en treårs period 

inte får överstiga maxtaket om 20 procent och att den nya hyran inte får överstiga 

genomsnittet för nytecknade hyresavtal under samma period med liknande läge och standard. 

Undantag görs dock om lägenheten har renoverats efter den tidigare hyreshöjningen 

(Fastighetsägarna, 2012). 

 

I en studie från Kungliga Tekniska Högskolan (Kulander, et al., 2008) fann man att den tyska 

hyresrättsmarknaden är “väl fungerande”. Vill en hyresgäst byta bostad kan denne visserligen 

behöva betala en högre hyra i det fall där hyrorna för nytecknade kontrakt stigit snabbare än 

hyrorna i beståndet. I alla större städer publiceras frekvent och regelbundet information över 

hyresutvecklingen, ända ner på stadsdelsnivå. Detta innebär att alla hushåll som överväger att 

byta bostad har möjligheten att i förväg planera och anpassa sin ekonomi. Ett hinder som 

systemet skapat är inlåsningseffekter. Detta leder till att utbudet blir mindre än det skulle 

kunna vara eftersom många bor kvar i lägenheter som egentligen inte passar nuvarande 

livssituation, vilket leder till en uppåt press på hyrorna för nytecknade kontrakt ytterligare 

samt att efterfrågan på nyproducerat sjunker. Det har också effekten av att hyresvärdarnas 

incitament att behålla de befintliga hyresgästerna är lågt (Fastighetsägarna, 2012). 

 

Hyresnivåerna i Berlin, fram till början av 2000-talet var relativt låga i jämförelse med 

exempelvis München och Hamburg. Under 2000 - talet har hyrorna för nytecknade kontrakt 

stigit snabbare i Berlin än andra tyska städer, undantaget Hamburg. I Figuren nedan kan ses 

att mellan perioden Q1 2009 - Q1 2014 så steg hyrorna i Berlin med hela 56 procent eller 
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cirka 11 procent årligen. Denna ökning tillskrivs främst av ökad efterfrågan till följd av 

inflyttningen till Berlin (Fastighetsägarna, 2012). 

 

 

Figur 3. Visar hyresutvecklingen per kvadratmeter i procent under perioden Q1 2009 – Q2 2014 i Tyska 

städer (Die Welt, 2014) 

 

Tyskland har inte någon egentlig övergripande bostadspolitik. Istället har man riktade 

åtgärder mot dem som har det svårt på bostadsmarknaden. Ett exempel på detta är där 

kommunerna sluter avtal med privata fastighetsägare om lägre hyra under en begränsad 

tidsperiod för vissa lägenheter, i dessa fall betalar kommunen mellanskillnaden som 

uppstår i utgående hyra och den faktiska hyran. Dessa lägenheter anvisas sedan till 

behövande efter en behovsprövning. På detta sätt undviker kommunerna att hela 

fastigheter eller områden domineras av resurssvaga hushåll. 
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7. Modell och antaganden 

Modellen som används för att göra simuleringarna är en avkastningsbaserad kalkyl med 

en kalkylperiod om 10 år, som beskrivs i kapitel 6, i Excel. Generellt kan modellen 

beskrivas med formeln: 
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 (Institutet för värdering av fastigheter, 2011) 

7.1. Internationell data 

IPD, Investment Property Databank, är en ledande leverantör av fastighetsdata och 

fastighetsanalyser. IPD samlar in data från ett stort antal fastighetsägare. Uppgifterna 

som lämnar IPD är helt anonyma sett till vilket företag som materialet rör. 

Organisationen finns förutom i Sverige även i ett stort antal andra länder (MSCI, 2015). 

 

Data har även insamlats via fastighetskonsulten Newsec. 

7.1.1. Data 

För att kunna göra väl grundade antaganden till simuleringarna har data från IPD och 

Newsec beträffande direktavkastningar i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Danmark, 

Finland och Norge (med undantag för bostadsmarknaden) erhållits. Data för de olika 

länderna går olika långt tillbaka i tiden för IPD materialet, men alla sträcker sig fram till 

och med 2013.  Materialet från Newsec sträcker sig från 2008 och innefattar en prognos 

fram tills 2017. 

 

De senaste årens mätdata är relevanta för dagens bedömning då avkastningskrav och 

hyresnivåer är relativt stabila. De historiska fluktuationerna som kan urskiljas i 

materialet är av relevans då detta visar nyckeltalens förhållanden över tid. 
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Definitioner: 

 Initial yield – Kvoten mellan utgående hyra och kapitalvärdet vid samma 

tidpunkt. 

 Valuation Yield – Det åsatta avkastningskravet som använts vid värderingen för 

att bedöma ett marknadsvärde vid årets slut (IPD, Catella, 2014). 

 

Figurerna 4 – 10 nedan visar förhållandet mellan kontors- och bostadsyielderna för respektive 

länder:  
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Figur 4. Källa, IPD. 
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Figur 5. Källa, IPD. 
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Figur 6. Källa, IPD. 
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Figur 7. Källa, IPD. 

 

 
 

Figur 8. Källa, Newsec 
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Figur 9 Källa, Newsec 

 

 

Figur 10. Källa, Newsec 

 

I dataserierna över Nederländerna, Danmark, Finland och Frankrike ser vi likheterna att 

kontorsyielden är cirka 1,0 - 1,5 procent högre än bostadsyielden. Ser man till Tyskland i 

stort så är yielden för bostäder högre än den för kontor. Tysklands bostadsmarknad 

skiljer sig dock mycket från övriga Europa. I Sverige ser vi att differensen varierat inom 

intervallet 2,0 - 3,0 procent mellan perioden 2008 - 2014. Kontorsyielden i bästa läge 

(prime) Stockholm ligger idag omkring 4,5 procent. 

7.2. Antaganden 

7.2.1. Fastigheter 

Fastigheterna som simuleringarna är utförda på är faktiska objekt, belägna i A-läge för 

Stockholms stad. Basantagandet är grundat i faktiska uppgifter som hyra, yta o.s.v. 

Fastighetsbeteckningen redovisas dock inte då uppgifterna ej är officiella. 
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7.2.2. Omsättning 

I en intervju med en privat bostadsaktör framkom att 10 % av deras bestånd omsätts 

årligen. Detta skulle innebära, i teorin, att det tar 10 år för hela beståndet att byta 

hyresgäster. En omsättning av hyresrätter med 10 % per år har därför antagits.  

7.2.3. Marknadshyra 

De modeller som undersöks innebär båda en anpassning mot en marknadshyra på lång 

sikt för det befintliga beståndet. Med Sveriges långa historia av bostadspolitik som 

värnar om hyresgästens intressen bedöms det osannolikt att införandet av en ny 

hyreslagstiftning och hyresmodell skulle innebära att marknadshyra införs utan en lång 

infasningsperiod för sittande hyresgäster. 

 

För att skatta en rimligt marknadshyra i nyproduktion så har nivåerna som redovisats i 

“Marknadshyror och nyproduktion - En hyresmodell applicerad på Stockholm” (2010) 

använts som grund. Nivåerna som redovisas har räknats upp med 2,0 procents årlig 

inflation till innevarande år. Denna nivå skulle idag för en exempellägenhet (A-läge, 

Stockholm innerstad) om 70 kvadratmeter motsvara cirka 17 000 kr/mån, eller 2 924 

kr/kvm/år. 

 

I EM-modellen där simuleringen utgår från ett befintligt bestånd gör vi antagandet att 

marknadshyra ska uppnås på 10 efter från det att hyresökningarna införs. 

Marknadshyran bedöms inte uppnås inom kalkylperioden om 10 år. 

 

I BoKris kommitténs modell appliceras en hyresökning med fem procent årligen enligt 

modellen. Med en hyresgästomsättning om 10 procent årligen motsvarar detta en 

hyresökning med 5,5 procent årligen då det vid nytecknade avtal tillåts en hyresökning 

om 10 procent. 

7.2.4. Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnaderna som antagits i simuleringarna har inte kunnat 

härledas från någon internationell situation. I exempelvis den internationella data som 

funnits tillgänglig har dessa uppgifter redovisats, dock har respektive land olika 

definitioner av vad som ingår i begreppet samt att hyresavtalen  i dessa länder ser olika 

ut i bemärkelsen ansvarsfördelning, det vill säga, vem står för vad? Drift- och 
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underhållskostnader har därför schablonmässigt höjts med 20 procent. 

Känslighetsanalysen testar detta med ett spann om +/- 10 procent. 

 

Med högre hyror kommer sannolikt högre krav från hyresgästerna om skötsel, något 

som kommer yttra sig i en högre kostnad för drift och underhåll. I och med att 

hyresavtalen kommer att tecknas direkt mellan hyresvärd och hyresgäst kommer ökade 

administrationskostnader förmodligen att uppstå.  

7.2.5. Direktavkastning 

Direktavkastningen har bedömts utifrån den data som har erhållits från andra länder, 

men med utgångspunkt från direktavkastningen på kontorsmarknaden i Stockholm. 

Från Figurerna över Danmark, Frankrike, Finland och Nederländerna ser vi sambandet 

att direktavkastningen för bostäder förhåller sig cirka 50 till 150 punkter under 

direktavkastningen för kontor. Den internationella datan ger en vägledning till 

proportionerna mellan direktavkastningen för kontor och bostäder vid marknadshyra. 

 

I de simuleringar där marknadshyra införs på lång sikt väljer vi att i vår bedömning 

använda ett påslag på direktavkastningskravet som ger ett förhållande till 

kontorsmarknaden som är större än vad den internationella datan antyder. Vidare antas 

att det åsatta avkastningskravet vid kalkylstarten speglar en “riskfri” hyresökning, i det 

avseendet att ökningen kan genomföras utan att det föreligger någon vakansrisk över en 

10-årsperiod. Förväntningar om den framtida hyresnivån kommer med andra ord att 

inkorporeras i direktavkastningskravet. 

 

Vad gäller motsvarande resonemang i nyproduktionen så har ett avkastningskrav som 

avspeglar en marknadsmässig hyresnivå applicerats direkt, då en marknadsmässig 

hyresnivå även antagits direkt vid kalkylstart. Förhållandet som kan ses i den 

internationella datan för avkastningskraven är därmed mer direkt applicerbar. 

7.2.6. Vakanser 

Det råder en omfattande bostadsbrist i Stockholm och vi bedömer att detta inte är något 

som går att bygga bort/reglera bort de närmaste åren. Vakanserna har därför bedömts 

till 0 % för det befintliga beståndet och 0,25 % för nyproduktionen som hänförs till 

omflyttningsfaktorn, detta för hela kalkylperioden. Omflyttningsfaktor är ej applicerad i 
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det befintliga beståndet då risken för en kortare tids vakanta lägenheter bedöms som 

obefintlig.  

7.3. Känslighetsanalys 

Simuleringarna utgår från de definierade modellerna, men antaganden rörande 

marknadsfaktorerna har vi bedömt utifrån den data som funnits tillgänglig. 

Känslighetsanalys utförs ej på bas-modellen. 

 

För att fånga upp eventuella över/underskattningar av marknadsfaktorerna i respektive 

modell så har det genomförts ett antal känslighetsanalyser där parametrarna 

direktavkastning, hyresökning samt drift-och underhållkostnad har testats. Utfallet 

redovisas i kapitel 8. 

 

Antagandet om drift och underhållskostnaderna innehåller en stor osäkerhet, främst i 

nyproduktion. På grund av detta har vi valt att lägga spannet i känslighetsanalysen på 

+/- 10 procent. Vår förhoppning med detta är att fånga upp felmarginalen i antagandet 

samt belysa dess inverkan på marknadsvärdet. 

 

Vår bedömning av marknadshyran innehåller sannolikt en osäkerhet. Utgångspunkten 

för bedömningen har varit ett tidigare examensarbete inom ämnet. Känslighetsanalysen 

om +/- 2,5 % bedömer vi vara rimligt då vi antar att priskänsligheten ökar i takt med 

höjda hyror. 

   

Avkastningskravet har testats med ett spann på +/- 0,50 procent. 
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8. Resultat 

I följande avsnitt redovisas värderingssimuleringar där exempelfastigheter har 

värderats med utgångspunkten att en ny hyressättningsmodell har introducerats på 

bostadhyresmarknaden. De modellerna som används vid simuleringarna är: 

 

 EM-modellen 

 BoKris-modellen 

Simuleringarna är gjorde utifrån de olika hyresmodellerna och den hyresändring som de 

potentiellt medför. En utgångspunkt etableras utifrån att beräkna marknadsvärdet på 

två exempelfastigheter, en befintlig fastighet samt en nyproducerad fastighet. I den 

nyproducerade fastigheten gäller idag en oförhandlad hyra, där har gjorts bedömningen 

att hyresnivåen skulle klara en bruksvärdeprövning. I den befintliga fastigheten är hyran 

satt enligt bruksvärdessystemet.  

 

Stockholmsmodellen används inte vid simuleringarna. Då stockholmsmodellen utgår 

från kollektivt förhandlade hyror och inte är ett stort steg från dagens 

hyressättningssystem så bedöms inte modellen relevant att utföra simuleringar på. 

Hyresgästföreningen har varit tydlig med att de vill ha ett nollsummespel med hyrorna 

vilket fastighetsägarna inte kan acceptera. Att modellen skulle bli aktuell efter parternas 

oenigheter bedömer vi som osannolikt. Skulle modellen bli aktuell ser den sannolikt 

annorlunda ut mot dagens förslag, något som vi väljer att inte spekulera i vid våra 

simuleringar. 
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8.1. BoKris och EM nyproduktion 

Antagande Bas BoKris/EM Nyproduktion

Bashyra (kr/kvm) 2 370 2 924

Årlig hyresökning (%) 2,00 2,00

Direktavkastning (%) 3,50 4,15

Vakans (%) 0,25 0,25

Drift och underhåll (kr/kvm) 355 426

Fastighetsskatt (kr/lgh) 1 243 1 243

Antal lgh 192 192

Taxeringsvärde (mkr) 480 480  

Initialt marknadsvärde (mkr) 884           DIFF

BoKris/EM marknadsvärde (mkr) 923           4,4%

Förändring
Alternativt MV 

(Mkr)

Förändring MV 

(%)

Förändring initialt  MV 

(%)

Drift och Underhåll 10% 903                     -2,2% 2,1%

-10% 934                     1,2% 5,7%

Direktavkastning 0,50% 852                     -7,7% -3,6%

-0,50% 1 003                  8,7% 13,5%

Hyra 2,50% 945                     2,4% 6,9%

-2,50% 891                     -3,5% 0,8%

BoKris/EM Nyproduktion

Känslighetsanalys

 
 

Resultatet från EM-modellen och Bokris-modellen redovisas tillsammans då utfallet av 

modellerna blir densamma i nyproduktion. En introduktion av modellerna med redovisade 

antaganden ger en värdeökning om drygt 4 %.  
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8.2. BoKris befintligt bestånd 

Antagande Bas BoKris befintligt bestånd

Bashyra (kr/kvm) 1 508 1 508

Årlig hyresökning (%) 2,00 5,50

Direktavkastning (%) 2,20 2,80

Vakans (%) 0,0 0,0

Drift och underhåll (kr/kvm) 525 630

Fastighetsskatt (kr/lgh) 1 243 1 243

Antal lgh 24 24

Taxeringsvärde (mkr) 41 41  

Initialt marknadsvärde (mkr) 62             DIFF

Bokris marknadsvärde (mkr) 69             11,3%

Förändring
Alternativt MV 

(Mkr)

Förändring MV 

(%)

Förändring initialt  MV 

(%)

Drift och Underhåll 10% 67                       -2,9% 8,1%

-10% 72                       4,3% 16,1%

Direktavkastning 0,50% 61                       -11,6% -1,6%

-0,50% 82                       18,8% 32,3%

BoKris Befintligt bestånd

Känslighetsanalys

 

En introduktion av modellerna med redovisade antaganden ger en värdeökning om drygt 11 

%.  



 

52 

 

8.3. EM befintligt bestånd 

Antagande Bas EM befintligt bestånd

Bashyra (kr/kvm) 1 508 1 508

Årlig hyresökning (%) 2,0 10*

Direktavkastning (%) 2,2 2,8

Vakans (%) 0,0 0,0

Drift och underhåll (kr/kvm) 525 630

Fastighetsskatt (kr/lgh) 1 243 1 243

Antal lgh 24 24

Taxeringsvärde (mkr) 41 41

* 2% första 3 åren  

DIFF

Initialt marknadsvärde (mkr) 62             

EM marknadsvärde (mkr) 96             54,8%

Förändring
Alternativt MV 

(Mkr)

Förändring MV 

(%)

Förändring initialt  MV 

(%)

Drift och Underhåll 10% 93                       -3,1% 50,0%

-10% 98                       2,1% 58,1%

Direktavkastning 0,50% 83                       -13,5% 33,9%

-0,50% 113                     17,7% 82,3%

Hyrestrappning 2,5% 118                     22,9% 90,3%

-2,5% 76                       -20,8% 22,6%

Känslighetsanalys

EM befintligt bestånd

 

En introduktion av modellerna med redovisade antaganden ger en värdeökning om knappt 55 

%. För de första tre åren antas hyran öka med en inflation på 2%.  
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8.4. Skillnader i marknadsvärde 
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Figur 11, Marknadsvärdeförändringen inom nyproduktion 
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Figur 12, Marknadsvärdeförändringen inom det befintliga beståndet 
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9. Analys och slutsats 
De olika modellerna resulterade alla i ett högre marknadsvärde, detta då driftnettot 

(intäkter – kostnader) som modellerna resulterar i blir högre än motsvarande med 

grundförutsättningarna. Ökningarna i marknadsvärdet skiljer sig dock stort mellan 

modellerna, med ökningar mellan cirka 4 – 55 %. Minst värdeförändring noterades i 

nyproduktion och störst i befintligt bestånd. Känslighetsanalysen visar förändrade 

antaganden och från den blir det tydligt att avkastningskravet har störst 

värdepåverkande effekt, medan en förändring i drift och underhållskostnader resulterar 

i en modest värdepåverkan.  

 

Ett ökat avkastningskrav tillsammans med ökade drift – och underhållskostnader är 

något som dämpar effekterna från hyreshöjningarna.  

 

Från den internationella utblicken blir det tydligt att fri hyressättning är något som 

används i Europa. Värt att notera är dock att den kompletterats med någon variant av 

reglerad marknad för utsatta grupper. 

 

Värderingssimuleringarna gäller fastigheter i A-läge för Stockholm, där efterfrågan är 

som absolut störst och det är även här genomslaget av ett eventuellt införande av dessa 

modeller ger störst effekt på marknadsvärdet. Vi kommer sannolikt att se detta även i 

förorterna om än med mindre effekt på marknadsvärdet.  

9.1. Diskussion direktavkastning 

Avkastningskraven som bedöms med vägledning från den internationella data som 

funnits tillgängligt innehåller sannolikt visst influens från delmarknader. Detta kan 

bland annat förklaras med vad som finns att läsa i kapitel 5 – Internationell utblick, där 

vi ser att trots avreglerade bostadsmarknader så finns det i alla länder även en reglerad 

andel hyresbostäder. Dessa är i den data som använts inte möjlig att urskilja. Vidare så 

redovisas direktavkastningarna landsvis och inte ortsvis/stadsvis, detta innebär 

sannolikt att avkastningskraven vi söker är lägre än redovisad data då vår jämförelse 

genomförs i Stockholm. De är således inte direkt applicerade i simuleringarna. Om vi ser 

till direktavkastningskraven på kontorsmarknaden och att dessa generellt ligger 100 

punkter över direktavkastningskraven för bostadsmarknaden. Att applicera detta 
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förhållande rakt av håller inte då marknadshyra inte är uppnått och heller inte uppnås 

under kalkylperioden i de befintliga bestånden.    

9.2. EM-modellen 

I det befintliga beståndet resulterar EM-modellen i en betydligt större värdeökning än 

med BoKris-modellen. Detta tillskrivs den årliga hyresökningen. Ett antagande från vår 

sida har gjorts på en årlig hyresökning om 10 %, detta i ett försök att uppnå 

marknadshyra inom 10 år från det att hyresökningarna införs. EM-modellen lämnar 

utrymme för en längre infasningsperiod än den vi har använt oss av på 10 år, och saknar 

även en bestämd övre gräns till hyreshöjningens årliga storlek. Om en infasningsperiod 

på 20 år tills uppnådd marknadshyra hade applicerats hade sannolikt värdeökningen 

efter 10 år varit i linje med den som BoKris-modellen resulterade i. En styrka som vi ser 

med EM-modellen i det befintliga beståndet är den inledande 3-åriga 

datainsamlingsperioden då hyran följer KPI. Detta ger en bra bas för både hyresvärd och 

hyresgäst i bedömningen av vad som är rimlig marknadshyra. EM-modellen lämnar som 

nämnt utrymme för olika tolkningar av en bedömd årlig hyresökning samt längd på 

infasningsperiod. Vår bedömning med en 10-årig infasningsperiod à 10 % hyresökning 

för en fastighet i A-läge är sannolikt en hög skattning av ett trovärdigt scenario. Mer 

rimligt är att för fastigheter i A-läge med en hyra långt under bedömd marknadshyra 

använda en längre infasningsperiod, 15-20 år. En 10-årig infasningsperiod är något som 

skulle kunna tillämpas i mer perifera lägen och i fastigheter där hyran inte är långt ifrån 

marknadshyran. 

 

EM-modellen för nyproduktion resulterade ur ett värderingsperspektiv inte i någon 

värdeförändring utifrån våra antaganden. Det är inte ovanligt att värderingar utförda av 

olika aktörer skiljer sig åt med +/- 10 % (källa). Detta kan utläsas som att en potentiell 

marknadsvärdesökning till följd av högre hyror, på dryga 20 % från dagens nivåer, äts 

upp av höjda avkastningskrav.  

9.3. BoKris-modellen 

I det befintliga beståndet resulterar BoKris-modellen i en värdeökning på cirka 11 %. 

Värdeökningen beror främst på den årliga hyresökningen av 5,5 %. 
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En styrka vi ser med BoKris-modellen är att hyresökningen utgår från ett resonemang 

kring vad ett hushåll bedöms klara. Detta bidrar till att modellen känns trovärdig och 

realistisk. Det finns även en trygghet i att veta vad hyresökningen som mest kan bli.   

Då BoKris-modellen och EM-modellen innebär samma tillvägagångssätt för 

nyproduktion ser vi således samma resultat.  

9.4. Stockholmsmodellen 

Den inledningsvis diskuterade Stockholmsmodellen vilken inte undersöktes i 

simuleringarna strandade som nämnt i nollsummespelet, då fastighetsägarna inte kunde 

acceptera detta. Vidare framfördes även vissa synpunkter mot att detta system hade ett 

komplicerat poängsystem samt fastslog att områden skulle ”stämplas” med ett 

lägesbetyg. 

 

Vi ställer oss kluvna till denna modell. Å ena sidan är det en modell där aktörerna från 

båda sidor har en överenskommelse, den ryms inom dagens bruksvärdesystem och är 

väl genomarbetad vilket borde utgöra ett trovärdigt alternativ. Å andra sidan, som 

nämnt, strandade diskussionerna i nollsummespelet, något som inte går att överkomma 

då detta skulle få stora negativa konsekvenser för fastighetsägarna. 

 

Vi tror att Stockholmsmodellen är ett trovärdigt scenario, dock i något förändrad 

utformning. Den inryms i vårt nuvarande system vilket även det talar för modellen. 

 

9.5. Avslutning 

Hypotes 

Vår hypotes om att marknadsvärdet inte skulle öka avsevärt med införandet av 

marknadshyror med dessa modeller bekräftas därmed. Undantaget är EM-modellen för 

befintligt bestånd, men med en längre infasningsperiod hade även denna modell 

bekräftat vår hypotes.  

 

Avslutningsvis så ser vi att de olika hyresmodellerna inte resulterar i några betydande 

värdeförändringar på fastighetsvärdet. Däremot skulle modellerna resultera i ett större 

genomslag på hyresnivåerna, något som skulle påverka hyresgästerna. Vid ett eventuellt 
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införande av marknadshyror i Sverige så anser vi att båda modellerna representerar 

trovärdiga alternativ där hänsyn tas till hyresgästens trygghet.  

 

Det skall poängteras, att det vid ett införande av EM- eller BoKris modellen är viktigt att 

se Sverige som en helhet då dessa system skulle anammas nationellt och därmed 

sannolikt resultera i olika utfall beroende på geografiska skillnader. Stockholms-

modellen kan, då den inryms i dagens system, utvärdes utifrån förutsättningarna som 

råder för just Stockholm.  

 

Att en förändring på hyresmarknaden i Stockholm (Sverige) behöver åstakommas råder 

det inget tvivel, detta för att råda bot på den nuvarande undermåliga bostadssituationen. 

Vidare är det viktigt att bära med sig in framtida diskussioner/förändringar att 

hyreslagstiftningen inte är att ses som en isolerad åtgärd för att lösa bostadskrisen. Här 

krävs, som nämnts i rapporten, ett samlat grepp med åtgärder på många olika plan.  

 

Något som vore intressant att studera vidare är huruvida ett ökat driftnetto skulle 

resultera i en ökad bygg/återinvesteringtakt. Från intervjuerna framkom motsägande 

uppgifter angående kvalité och standard på bostäder vid reglerad kontra fri hyra. Leder 

marknadshyra till en förändrad kvalitet på bostäder? Detta är något som vi lämnar till 

andra att besvara.  
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