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Abstract 

The conversion of rental apartments to tenancy-owned housing has been a common 

phenomenon in the housing market in Stockholm during the last two decades. Rental 

apartment-tenants have the opportunity to purchase their unit for a hefty discount. The 

existence of the discount has further resulted in banks providing a mortgage that allows the 

tenant to purchase the apartment with full leverage and without any cash contribution. The 

households have been able to sell their apartment with high profit and then reinvest it in other 

housing alternatives at better locations, in better technical condition and with larger living 

space. 

The main reason for the discount can be explained by the difference in the valuation methods 

used by property investors and private households.  The property owners value the rental 

property through the yield method that results in a price that other property investors would be 

willing to pay. The return generated in a rental property consists of rental revenues. These rental 

revenues are state regulated according to the use-value method, which means that rents, 

especially in primary locations, are reduced in order to minimize the segregation in the Swedish 

society. A price gap appears and consists of the price difference between the present value of 

the running rental income and the price of each individual apartment on the secondary housing 

market. The tenant owned association that is willing to buy the property and the private property 

investor who is willing to sell, usually negotiates a price that both parties are satisfied with. The 

negotiated price usually results in both parties sharing the profit that arises from the price gap. 
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This study aims to investigate how large the price gap is between the conversion price and price 

generated through sales of the individual units on the open housing market. 

The study includes completed conversions in Stockholm within the city customs during the 

period of January 2010 and January 2016 and condominiums sold in the same associations 

during the same period. The discount results to an average of 44 % in relation to conversion 

price and 57 % in relation to the deposit (Sw. Bostadsrättsinsats). On average, the difference 

between the value of the property during conversion and the value of tenant owned-housing 

units on the open property market results to 24,444 SEK/m². The difference between the 

conversion price and the market value of the deposit on the open housing market amounts to 

31,231 SEK/m². This means that the average discount that an apartment holder receives 

amounts to SEK 1,924,025. Among the converted properties, 38 % of the total gross floor area 

have been sold on the open housing market within the two first years after the conversion. The 

value difference has resulted in a total realized discount amounting to SEK 5,279,523,434 in 

relation to conversion price and SEK 6,672,510,151 in relation to the deposit value. 
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Sammanfattning 

Ombildningar har under de senaste två decennierna varit ett vanligt förekommande fenomen på 

Stockholms bostadsmarknad, där hyresgästerna erbjudits köpa sin hyresrätt till ett kraftigt 

rabatterat pris. Rabatten har inneburit att hyresgästerna sällan behövt betala kontantinsats och 

därmed kunnat köpa lägenheten till full belåning. Efter genomförd ombildning har hushållen 

haft möjlighet att sälja sin lägenhet på andrahandsmarknaden med hög vinst, vilken sedan har 

kunnat återinvesteras i bostäder med ett bättre geografiskt läge, skick och med större boarea. 

En av anledningarna till att rabatten uppstår är att fastighetsägaren värderar hyresfastigheten 

enligt avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden resulterar i ett pris som en annan 

hyresfastighetsägare skulle vara beredd att betala. Den avkastning som genereras i en 

hyresfastighet består av hyresintäkterna. Dessa hyresintäkter är statligt reglerade enligt 

bruksvärdesmetoden vilket innebär att hyrorna, framförallt i primära lägen, är reducerade med 

syftet att minska segregation i samhället. En prisdifferens skapas av skillnaden mellan värdet 

av de löpande hyresintäkterna och priset på varje enskild lägenhet på andrahandsmarknaden. 

Den bostadsrättsförening som vill köpa fastigheten och den privata fastighetsägaren som vill 

sälja förhandlar fram ett pris som båda parter är tillfreds med. Det framförhandlade priset brukar 

oftast resultera i att båda parterna delar på vinsten som uppstår av prisdifferensen. Denna 

uppsats har till syfte att utreda storleken på prisdifferensen mellan förvärvspriset vid 

ombildning, jämfört med individuella bostadsrättsförsäljningar på andrahandsmarknaden.  
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Studien omfattar genomförda ombildningar i Stockholms innerstad (innanför tullar) mellan 

januari 2010 och januari 2016 och bostadsrätter som är sålda i föreningarna under samma 

tidsperiod. Den genomsnittliga rabatten är 44 % för bostadsrättsföreningar och 57 % för 

individuella hushåll. I genomsnitt är skillnaden mellan förvärvspriset vid ombildningsdatum 

och bostadsrättens försäljningspris 24 444 kr/m² (bostadsrättsföreningarnas rabatt). Jämförs 

försäljningspriset med bostadsrättsmedlemmars insats blir rabatten 31 231 kr/m² (hushållens 

rabatt). Detta innebär att ett hushåll som är med om en ombildning får en rabatt som motsvarar 

1 924 025 kr jämfört med förvärvspriset, och 2 431 673 kr jämfört med 

bostadsrättsmedlemmarnas insats. Av den totala ombildade boytan har 38 % sålts vidare på 

andrahandsmarknaden inom 24 månader efter ombildningsdatum. Den realiserade rabatten har 

totalt uppgått till 5 279 523 434 kr för bostadsrättsföreningar och 6 672 510 151 kr för 

individuella hushåll. 
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits som en avslutning på masterprogrammet Fastigheter och 

Byggande med inriktning bygg- och fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Inledningsvis vill vi tacka Tomas Nyström på Nordier Property Advisors för inspiration och 

rekommendationer vid uppbyggandet av studiens underliggande dataset. Vi vill även tacka 

Anders Berg för värdefulla insikter och resonemang på studiens resultat.  

Slutligen vill vi tacka handledarna Mats Wilhelmsson och Herman Donner som med stort 

engagemang bistått med återkoppling och förbättringsförslag genom processen. 

Felix Pettersson och Hannes Kimari 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under perioden januari 2010 till januari 2016 har över 130 ombildningar av 

bostadshyresfastigheter skett i Stockholms innerstad. En ombildning innebär att en 

bostadsrättsförening, bestående av de befintliga hyresgästerna, köper hyresfastigheten och 

konverterar lägenheterna till bostadsrätter. Försäljningen genomförs till ett rabatterat pris 

jämfört med vad lägenheterna skulle ha sålts för på andrahandsmarknaden. Det stora antalet 

ombildningar som har genomförts under de senaste 20 åren har bidragit till ett minskat 

hyresrättsbestånd i Stockholms innerstad. Den huvudsakliga orsaken till utvecklingen är 

skillnaden mellan den strikt reglerade hyresmarknaden och den oreglerade 

bostadsrättsmarknaden. Det är rationellt för alla inblandade parter att verkställa en ombildning 

eftersom alla parter tjänar ekonomiskt på det. Hyresgästen och bostadsrättsföreningen får köpa 

bostadsrätten till en stor rabatt och fastighetsägaren får mer betalt än om fastigheten skulle 

säljas som en avkastningsfastighet.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är huvudsakligen att kvantifiera den rabatt som individuella hushåll och 

bostadsrättsföreningar erhåller efter att ha varit med i en ombildningsprocess, det vill säga:  

”Hur stor rabatt erhåller ett hushåll som köpt en bostadsrätt vid en ombildning och därefter 

säljer bostadsrätten på andrahandsmarknaden?” 

”Hur stor rabatt erhåller en bostadsrättsförening som förvärvar en fastighet som upplåts som 

bostadshyresfastighet?”  

Utöver de primära frågeställningarna kommer även följande delfrågeställningar 

uppmärksammas: 

”Vilka faktorer är avgörande för prissättningen vid en ombildning?” 

”Hur lång tid tar det innan en bostadsrätt erbjuds på andrahandsmarknaden efter 

ombildningsdatum?” 

”Hur stor procentuell andel av den totala ombildade ytan har erbjudits på 

andrahandsmarknaden under tidsperioden januari 2010 till januari 2016?” 
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1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad till Stockholms innerstad. För att en bostadsrättsförening ska anses tillhöra 

innerstan krävs det att fastigheten ligger innanför Stockholms tullar. Utöver detta är studien 

avgränsad till att bara omfatta föreningar som bildats genom konvertering av en befintlig 

bostadshyresfastighet. Bostadsrättsföreningar som bildats till följd av nybyggnation är 

exkluderade. De analyserade ombildningarna och de individuella lägenhetsförsäljningarna har 

inträffat inom tidsperioden januari 2010 till januari 2016. 

1.4 Centrala begrepp 

Studien innehåller flera centrala begrepp och några av dessa är ombildning, 

bostadsrättsförening, bostadsrätt, bostadshyresfastighet, hyresreglering, privata 

fastighetsbolag, allmännyttiga fastighetsbolag, marknadsvärde, ortsprismetoden, 

kassaflödesmetoden, avkastningsfastighet, rabatt och boyta. Samtliga begrepp beskrivs och 

definieras i studiens teorikapitel.     

1.5 Disposition 

Kapitel ett introducerar uppsatsämnet och ger en översiktlig beskrivning om syftet, 

frågeställningarna samt bakgrunden till uppsatsämnet. 

Kapitel två beskriver den metod som har blivit använd för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. 

Kapitel tre beskriver relevanta teoretiska begrepp som är nödvändiga för att förstå studiens 

resultatkapitel.  

Kapitel fyra beskriver studiens resultat och består av beskrivande text, nödvändiga grafer och 

diagram.  

Kapitel fem utgörs av slutsatser och diskussioner med syfte att beskriva resultatet, diskutera 

olika problem samt föreslå områden för vidarestudier. 
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2. Metod 

En kvantitativ studie har genomförts med syfte att beräkna den rabatt som hushåll och 

bostadsrättsföreningar erhåller vid en ombildning. Den kvantitativa studien har i sin helhet 

utgått ifrån sekundära datakällor och innehåller 2 744 individuella bostadsrättsförsäljningar 

samt data som hämtats ur 130 bostadsrättsföreningars ekonomiska planer.  

Studiens kvalitativa del består av information som erhållits genom en intervju med 

ombildningskonsulten Anders Berg. Berg har relevant bakgrund som ombildningskonsult för 

att kommentera det kvantitativa resultatet. Intervjuresultaten har använts som underlag för att 

dra slutsatser och fördjupa analysen på studiens kvantitativa resultat. Intervjusamtalet spelades 

in och pågick i cirka två timmar. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har framförallt utgått ifrån tidigare examensarbeten inom samma område för 

att kartlägga relevanta teoretiska begrepp inom området och för att få en fördjupad förståelse 

för ombildningsprocessen.  

2.2 Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studien har utgått från 130 ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar som 

bildats under perioden januari 2010 till januari 2016. Under samma period har totalt 2 744 

lämpande lägenhetsförsäljningar identifierats i respektive förening. 

2.3 Intervjustudie 

En intervju har genomförts med ombildningskonsulten Anders Berg. Berg har 20 års erfarenhet 

av ombildningar och är i grunden fastighetsjurist. För att få en bättre förståelse för studiens 

kvantitativa resultat har Berg utifrån egna erfarenheter fått beskriva vad han tror är de primära 

orsakerna till utfallen.  

2.4 Resultatredovisning 

Tabeller, diagram och grafer används för att schematiskt redovisa jämförelser av allmänna 

nyckeltal, försäljningsdatum, individuella försäljningspriser, insatser, ombildningsdatum och 

ombildningspriser som uppmärksammats i respektive bostadsrättsförening. Intervjusvaren 

redovisas direkt under den tabellen, diagrammet eller grafen som svaret är kopplat till med syfte 

att skapa ett sammanhängande empiriskt kapitel.  
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2.5 Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet anses vara god eftersom informationen primärt extraherats ur 

bostadsrättsföreningarnas ekonomiska planer. De begränsningar som finns och som påverkar 

studiens tillförlitlighet är framförallt kopplade till de antaganden som gjorts angående 

individuella bostadsförsäljningspriser. Samtliga begränsningar och antaganden presenteras i 

inledningen av studiens fjärde kapitel.  
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3. Teori 

Sveriges bostadsmarknad erbjuder flera olika upplåtelseformer. Två av de vanligaste 

upplåtelseformerna är bostadsrätt och hyresrätt. Detta kapitel beskriver det regelverk som ligger 

till grund för respektive upplåtelseform. Utöver detta kommer även ombildningsprocessen, 

samt de värderingsmetoder som används för att bestämma priset på bostadsrätter och hyresrätter 

beskrivas. 

3.1 Bostadsrätt 

En bostadsrättsförening är en juridisk person och står som ägare till den fastighet som 

bostadsrätterna ligger i. En bostadsrätt är således en form av indirekt ägande och individerna 

som bor i bostadsrätterna är medlemmar i föreningen. Alla medlemmar har nyttjanderätt till 

bostadsrätten genom ett avtal. De grundläggande bestämmelserna för en bostadsrättsförening 

återfinns i 1 kap. Bostadsrättslagen (BRL). En bostadsrättsförening beskrivs som en ekonomisk 

förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. För att 

bli godkänd måste föreningen registreras och ta fram en ekonomisk plan. Registreringen kräver 

att föreningen har minst tre medlemmar, stadgar som blivit antagna, en utsedd styrelse samt en 

revisor.     

Den nyttjanderätt som följer enligt BRL ska ske mot ersättning och inte innebära någon 

tidsbegränsning. Det är enbart föreningen som får upplåta en bostadsrätt och vidare krävs att 

denna upplåts till en medlem i föreningen. Istället för hyra tar föreningen betalt i form av en 

månadsavgift som ska täcka löpande fastighetsanknutna kostnader. Nyttjanderätten som 

bostadsrätten ger förväxlas ofta med en äganderätt, vilket det inte är. Nyttjanderätten är mycket 

stark, förutsatt att medlemmen sköter sina förpliktelser gentemot föreningen.  

En bostadsrätt ska i första hand omsättas på marknaden när den byter nyttjare. Detta innebär att 

bostadsrätter ibland (särskilt i större städer) ses som en ekonomisk investering där det finns 

möjlighet till kapitalvinst men risk för kapitalförlust.1  

3.2 Hyresrätt  

Hyresbostadsfastighetsägare delas vanligtvis upp i två olika ägarkategorier: privata 

bostadsbolag och allmännyttiga bostadsbolag. Idag är alla allmännyttiga fastighetsbolag ägda 

av Sveriges kommuner. Regelverket om hyressättning för både lokaler och bostäder finns i 

Jordabalken och under namnet Hyreslagen. Regelverket har flera tvingande bestämmelser som 

                                                 

1 Stridsman och Strömberg 2009, s.9 
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kan anses vara fördelaktiga för hyresgästen. Avtalsbestämmelser som är missgynnande för 

hyresgästen anses inte vara bindande. Hyresgästen är även skyddad vid eventuella hyrestvister 

med hyresvärden. Hyran ska alltid fastställas i kontraktet och vid en hyrestvist skall hyran sättas 

till bruksvärdeshyran. Hyreslagen ger även hyresgästen ett besittningsskydd. Detta innebär att 

hyresgästen har rätt att förlänga hyresavtalet när kontraktet löper ut oavsett om detta strider mot 

hyresvärdens vilja och förutsatt att hyresgästen inte misskött sig.  

Ett bostadshyresavtal kännetecknas vanligen av fyra rekvisit: det måste gälla upplåtelse av helt 

eller delar av hus, vara begränsad i tiden, vederlag ska utgå och upplåtelsen ska ha skett genom 

avtal. Rekvisitet angående avtalets längd kan justeras på grund av avtalsfriheten och det är 

möjligt för parterna att bestämma en obegränsad kontraktstid. Används lägenheten helt eller till 

en icke oväsentlig del som bostad ska den anses vara en bostadslägenhet.2  

3.3 Ombildningar med privat fastighetsägare 

Det finns två praktiska tillvägagångssätt hos privata bostadsföretag att genomföra en 

ombildning. I det första fallet erbjuds hyresgästerna att förvärva fastigheten. Det andra 

alternativet innebär att hyresgästerna tillämpar Ombildningslagen (OmbL) om rätt till att 

förvärva fastighet med avsikt att ombilda till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 

Tillämpningen av Ombildningslagen medför att hyresgästerna erhåller förtursrätt till att 

förvärva fastigheten om fastighetsägaren erbjuder den till försäljning för annan köpare. Tidigare 

har det ofta förekommit att fastighetsägaren själv bildat en bostadsrättsförening vid en 

ombildningsprocess. För att lyckas med detta krävs det att fastighetsägaren först tömmer 

lägenheterna på hyresgäster i samband med exempelvis ombyggnad. Denna metod har 

historiskt varit populär bland fastighetsägare eftersom det samlade värdet av bostadsrätterna 

betingar ett högre pris jämfört med om fastigheten säljs som bostadshyresfastighet. 

Lagregleringar har däremot bidragit till att denna metod idag blivit försvårad.3  

3.4 Ombildningar med allmännyttig fastighetsägare 

Ombildning i allmännyttiga bostadsbolag sker vanligen på två olika sätt. Det kan antingen ske 

genom initiativ från bostadsbolag eller till följd av politiska initiativ som innehåller ett allmänt 

erbjudande. Det är yttersta ovanligt att initiativet till ombildning kommer från hyresgästerna.  

                                                 

2 Stridsman och Strömberg 2009, s.8 
3 Stridsman och Strömberg 2009, s.8 
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Målet med ombildningar genomförda av allmännyttiga bostadsföretag är ofta att skapa ett 

bredare utbud av olika upplåtelseformer inom ett område. Det huvudsakliga motivet bakom 

dessa ombildningar är att utveckla stadsdelen genom olika upplåtelseformer och i samband med 

ombildningen förnya området. I detta fall ansvarar bostadsföretaget för att ta fram riktlinjer för 

ombildningen, utan inblandning av kommunen. Kommunens uppgift är att fastställa riktlinjerna 

hos kommunfullmäktige och godkänna fastighetstransaktionen.  

I de fall en ombildning sker via ett politiskt beslut måste det finnas en majoritet i 

kommunfullmäktige som vill utföra ombildningen. Resultatet blir att erbjuda hyresgästerna i 

alla bostadslägenheter att köpa sina lägenheter som bostadsrätter. Bakomliggande motiv för 

politiska beslut som dessa kan till exempel vara att minska segregationen genom att öka 

valfriheten av upplåtelseformer för de boende. Alla hyresgäster inkluderas i erbjudandet och 

hyresgästerna förväntas driva processen själva. Kommunfullmäktige beslutar ombildningens 

riktlinjer och är ansvarig för godkännande av fastighetstransaktionen.4  

3.5 Bostadsrättsförening 

Definition - En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans 

äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att 

bo i lägenheten.5 

Bostadsrättsföreningar kan delas in i både äkta och oäkta föreningar. Det som definierar en 

oäkta bostadsrättsförening är att över 60 % av hyresintäkterna kommer från kommersiella 

lokaler. Konsekvenserna innebär att medlemmarna i en oäkta förening inte får samma 

beskattning på kapitalvinster vid en bostadsförsäljning som medlemmarna i en äkta förening. 

Medlemmarna i en äkta förening blir beskattade på hela kapitalvinsten medan medlemmarna i 

en oäkta förening blir beskattade på 73 %.6 

3.6 Ombildningar 

3.6.1 Allmänt och historia 

En ombildning inträffar när en hyresrätt byter upplåtelseform till bostadsrätt. 

Grundförutsättningen för en ombildning är att fastighetsägaren vill sälja fastigheten till 

                                                 

4 Stridsman och Strömberg 2009, s.10 
5 Standardbolag, 2014 
6 Skatteverket, 2015 
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hyresgästerna. Beslutet om ombildning måste även till viss del godkännas av hyresgästerna. 

Fastighetsägarna kan antingen vara privata aktörer eller allmännyttiga bostadsbolag. 

Ombildning av bostadsfastigheter ägda av privata aktörer är inte reglerad och har historiskt 

varit vanligt förekommande. Ombildningar av bostadsfastigheter ägda av allmännyttiga 

fastighetsbolag har varit mycket reglerade och beroende av den sittande regeringen.  

3.6.2 Allmännyttans historia 

Under det borgerliga styret 1998-2001 var ombildningar av allmännyttans bestånd vanligt 

förekommande. Efter regeringsskiftet 2002 trädde Lagen om allmännyttiga bostadsföretag i 

kraft som begränsande möjligheterna till ombildningar där överlåtelse av kommunala 

bostadsföretag eller bostäder fick genomgå en tillståndskontroll som sköttes av Länsstyrelsen. 

Efter regeringsskiftet 2006 upphävdes lagen om allmännyttiga bostadsföretag vilket 

möjliggjorde för alla bostadshyresgäster att ombilda till bostadsrätt. Den 31 oktober 2008 

beslutades det om nya direktiv med syfte att stoppa nya intresseanmälningar i innerstaden och 

i ett antal förorter för att undvika ojämn fördelningen av upplåtelseformer. Fler direktiv uppkom 

den 26 januari 2011 med samma syfte som direktiven 2008 och nya intresseanmälningar 

stoppades även i ett flertal förorter i Stockholm.7  

Fram till hösten 2014 fanns det fortfarande möjlighet att ombilda allmännyttiga 

bostadshyresfastigheter, men efter kommunvalen i Stockholm den 14 september 2014 valdes 

ett nytt styre i kommunen som tog beslut om att förbjuda ombildningar. De kommunala 

bostadsbolagen i Stockholm; Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem 

beslutade i sina respektive styrelser att ombildningar där köpestämman varit efter valdagen den 

14 september inte skulle få tillåtas slutföra ombildningen. Efter hösten 2014 har endast 

fastigheter ägda av privata aktörer varit föremål för ombildning.8  

3.6.3 Regelverk och process 

Ombildningar regleras i bostadsrättslagen (1991:614) samt lagen(1982:352) om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Nedan presenteras 

en sammanfattning av ombildningsprocessen som är styrd av regelverket.9 

                                                 

7 Brfombildning, 2011 
8 Bilda bostad, 2014 
9 Hyresgästföreningen, 2016 
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Ombildningsprocessen är en relativt lång process som vanligtvis tar mellan tre till sex månader 

att genomföra. Processen består av många essentiella delar där hyresgästerna får möjlighet att 

påverka i varje steg. Ett flertal aktörer är inkopplade vars syfte är att säkerhetsställa kvalitén i 

transaktionen och möjliggöra en god framtid för den bildade bostadsrättsföreningen.10   

Ombildningsprocessen består av ett flertal steg, nedan följer en beskrivning av 

ombildningsprocessens i fem steg.11 

1. En bostadsrättsförening bildas 

Initiativtagande kan ske via en ombildningskonsult, hyresgästerna eller 

fastighetsägaren. En bostadsrättsförening och dess styrelse bestående av 

hyresgästerna sätts ihop och föreningen registreras hos Bolagsverket. Eftersom 

bostadsrättsföreningen fortfarande inte äger fastigheten klassas den som en inaktiv 

förening.12 En hyresgäst kan bli tillfrågad att vara med i föreningen vilket innebär 

att denne får tillgång till all information och kan rösta i köpestämman. 

2. Intresseanmälan 

Efter registrering av föreningen hos bolagsverket ska en intresseanmälan lämnas till 

Lantmäteriet. Det krävs att minst två tredjedelar (2/3) av alla hyresgäster lämnar in 

sitt intresse för ombildningen där både bostadshyresgäster samt lokalhyresgäster 

räknas. Kravet för att en intresseanmälan ska vara giltigt är att hyresgästerna är 

folkbokförda på fastigheten och har ett förstahandskontrakt. Däremot behöver 

hyresgästen inte vara medlem i den inaktiva bostadsrättsföreningen för att anmäla 

sitt intresse.  

En intresseanmälan betyder inte att hyresgästen är bunden till att rösta ”ja” på 

köpestämman utan det indikerar på att hyresgästen är intresserad av att få mer 

information för att kunna ta ställning till ombildningen i ett senare skede. 

  

                                                 

10 Berg, 2016 
11 Hyresgästföreningen, 2016 
12 Berg 2016 
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3. Besiktning 

Det tredje steget innebär att byggnaden besiktas av en besiktningsman som är 

auktoriserad av Boverket. Syftet är att upprätta ett protokoll som tar upp behovet av 

underhåll i byggnaden genom en undersökning. Hyresgästerna, som ofta har god 

kännedom om byggnadens tekniska skick, har möjlighet att bidra till utvärdering 

om huruvida underhållsbehovet är realistiskt. 

4. Ekonomisk plan 

Det fjärde steget innebär skapandet av en ekonomisk plan. En ekonomisk plan har 

som syfte att visa på både kortsiktiga och långsiktiga kostnader för varje enskilt 

hushåll samt hela föreningen. Den innehåller detaljerad information om 

transaktionen som till exempel köpeskilling, lånebeloppen, varje enskild hyresgästs 

insatser samt månadsavgifter och även en budget för föreningens framtida intäkter 

och kostnader. Den ekonomiska planen bygger på besiktningen och priset som 

fastighetsägaren vill sälja för. Innan en ekonomisk plan blir giltig ska den granskas 

av en oberoende intygsgivare som är auktoriserad av Boverket.  

5. Beslut om köp 

Beslutet om att köpa fastigheten bestäms på en särskild köpestämma. Endast 

bostadsrättsföreningens medlemmar får rösta och varje lägenhetsinnehavare får en 

röst. 13  Minst två tredjedelar (2/3) av hyresgästerna måste rösta ”ja” för att 

ombildningen ska gå igenom. Om två tredjedelar (2/3) eller fler av hyresgästerna 

har röstat ”ja” för en ombildning är de som röstat ”nej” inte bundna till att bo kvar 

som hyresgäster efter ombildningen, utan kan fortfarande välja att köpa loss sin 

lägenhet.14 

6. Ångerperiod 

Om en hyresgäst valt att bo kvar som hyresgäst efter fastigheten ombildats har denne 

en möjlighet att ändra sitt beslut. Från det att föreningen har köpt fastigheten har 

hyresgästen tolv månader på sig att köpa sin lägenhet. Denna period kallas för 

                                                 

13 Hyresgästföreningen, 2016 
14 Berg, 2016 
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ångerperioden. Det är dock skillnad på prisnivån när hyresgästen väljer att nyttja 

rätten att köpa sin lägenhet under ångerperioden. I det fall köpet sker inom sex 

månader gäller samma värde som fastställdes vid fastighetstransaktionen med 

tillägg för ränta och i det fallet köpet sker efter sex månader gäller fullt 

marknadsvärde.15 

3.7 Hyresrabattens historia och fördelar kontra nackdelar 

3.7.1 Historia 

Den ursprungliga lagen som behandlade förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst 

grundades 1907. Grundtanken med lagen var att statens roll skulle vara begränsad.  

Under tidperioden mellan första och andra världskriget grundades vad som idag kallas för 

Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen fick ett allt större inflytande på landets makthavare 

och lyckades införa ett starkare hyresgästskydd. Lagen om hyresreglering infördes 1942, vilken 

innebar ett tryggare uppsägningsskydd och kontroll av hyran. Lagen om hyresreglering 

avskaffades mellan åren 1971-1975.  

Idag regleras Sveriges hyresmarknad huvudsakligen genom bruksvärdeshyran. Regleringen 

grundades 1968 och omfattar idag alla befintliga och nytecknade hyreskontrakt.16  

3.7.2 Regelverk och process 

Den principiella utgångspunkten är att hyresvärden har rätt att välja hyresnivå när ett nytt 

kontrakt tecknas. Bruksvärdesprincipen har dock en avgörande roll när det kommer till att 

begränsa hyresvärdens möjligheter att sätta orimligt höga hyresnivåer. Hyresgästen har rätt att 

få hyran prövad i Hyresnämnden ifall denne anser att hyran är för hög. Om en överenskommelse 

inte uppnås mellan hyresvärden och hyresgästen vad gäller hyrans storlek ska hyran fastställas 

till ett ”skäligt belopp”. Hyran anses inte vara skälig om den avviker från hyresnivåer som 

förekommer i hyreslägenheter av likvärdigt bruksvärde (Lag 1970:994). Principen med 

bruksvärde innebär således att hyrans storlek jämförs med likvärdiga bostäder. Avgörande 

parametrar vad gäller hyrans storlek är byggnadens standard, kvalitet och service.  

Hyreslagstiftningen syftar till att skydda hyresgästen när konflikter uppstår avseende 

hyresnivåer. Utöver detta syftar lagstiftningen till att trygga hyresgästens behov av bostad. 

                                                 

15 Hyresgästföreningen, 2016 
16 Pettersson och Stenius, 2015, s.17 
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Fram till år 2011 skulle hyresnivån oavkortat jämföras med bostäder ägda av kommunen för att 

besluta om ett bruksvärde. År 2011 ändrades lagstiftningen till att bruksvärden återfinns i 

likvärdig byggnad som ligger på kortast avstånd från objektet, oavsett om fastigheten ägs av 

privata eller kommunala aktörer. Tillagt i den nya lagstiftningen är att hyrorna i den likvärdiga 

byggnaden främst ska vara förhandlade. Påföljden av detta är att kommunens inflytande vad 

gäller hyresnivåer inte längre är lika stark.17  

3.7.3 Nyproduktionshyra 

Nyproduktionshyra bestäms i en särskild överenskommelse och kallas även Presumtionshyra. 

Nyproduktionshyra är applicerbar på bostadshyresfastigheter som anses uppnå 

nyproduktionsstandard. Systemet infördes 2006-07-01. 

Nyproduktionshyra kan fastställas på tre olika sätt: 

 Fastighetsägaren och hyresgästerna kommer överens genom förhandling 

 Presumtionshyra 

 Hyresvärden fastställer hyresnivåerna utan att först förhandla med hyresgästerna 

Vid en bruksvärdesprövning kan hyran reduceras i det fall som hyresvärden fastställer hyran 

utan att först förhandla.  

Förutsättningarna för att en presumtionshyra ska fastställas är följande: 

 Överenskommelsen ska träffas med en hyresgästorganisation som är etablerad på orten 

 Alla bostadslägenheter i fastigheten skall omfattas av överenskommelsen. Det får inte 

finnas något påbörjat hyresavtal i lägenheten innan presumtionshyran är fastställd 

Den avtalade presumtionshyran gäller i 15 år och därefter ska hyresnivån bestämmas efter 

bruksvärdesprincipen.18 

  

                                                 

17 Pettersson och Stenius, 2015, s.17 
18 Sabo, 2016 



21 

 

 

3.7.4 Fördelar med en reglerad hyresrättsmarknad 

Segregation 

Att minska klyftorna i samhället är en av grundidéerna med bruksvärdeshyran. Tanken är att 

alla ska har råd att inneha hyresrätter oberoende av härkomst, ekonomiska förutsättningar och 

social status. 

Hyresgästskydd 

Bruksvärdet ska inte ta hänsyn till driftskostnader, förvaltningskostnader eller 

produktionskostnader. Effekten blir att hyresgästen får ett skydd mot en eventuell hyreshöjning 

och hyresvärden kan inte åberopa ökade hyror till följd av höga kostnader för standardhöjande 

ingrepp som ligger till grund för den hyreshöjning som yrkas. 

Konjunkturskydd 

Reglerade hyresnivåer skyddar fastighetsägaren från negativa hyresfluktuationer. I detta fall 

bibehålls hyresintäkter i form av en garanti. Detta skulle inte vara fallet vid marknadshyror. 

Brukshyran är utformad för en långsam anpassning av hyresnivåer i tider med kraftiga 

fluktuationer på efterfrågan. Den skyddar hyresnivån från alltför stora svängningar.  

Besittningsskydd 

En hyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtal i situationer då hyresvärden säger upp 

kontraktet och begär avflyttning av hyresgästen. Kan en överenskommelse inte uppnås mellan 

parterna avgörs ärendet i Hyresnämnden. Hyresgästen har rätt att bo kvar tills ärendet har 

avgjorts. Vidare finns det möjlighet till uppskov vid avflyttningen och detta gäller även 

uthyrning i andra hand för tid som är längre än två år i följd. Besittningsskyddet gäller förutsatt 

att hyresgästen inte missköter sig. I situationer där hyresgästen inte betalar hyra, vanvårdar 

bostaden eller olovligen hyr ut i andra hand kan besittningsskyddet hävas.19   

3.7.5 Nackdelar med en reglerad hyresrättsmarknad 

Den akuta bostadsbristen i Stockholm är sedan länge ett faktum och underskottet på bostäder 

är mycket stort. Idag finns ingen politisk enighet om vilka åtgärder som kan lösa problemet. I 

november år 2015 publicerade Moderaterna förslaget att införa marknadsmässig hyressättning 

vid nybyggnation och behålla bruksvärdeshyran i det befintliga beståndet.20  

                                                 

19 Pettersson och Stenius, 2015, s.18-19 
20 Moderaterna, 2015 
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Hyresstrukturen 

En oönskad effekt med bruksvärdeshyran är att den skapar en platt hyresstruktur, oavsett det 

geografiska läget som bostaden ligger i. Det är alltså möjligt att hyra en lägenhet i centrala 

Stockholm för samma hyresnivå som en lägenhet i en förort. Konsekvensen av detta är extremt 

långa kötider. År 2013 uppgick den genomsnittliga kötiden för en lägenhet i Stockholm stad till 

över åtta år. I Stockholm innerstad ligger kötiden mellan 16 till 17 år. Kötiderna upplevs även 

öka för lägenheter belägna i förorterna.  

Inlåsning/konvertering 

Attraktiva lägenheter används som bytesobjekt och det höga optionsvärdet som ett 

förstahandskontrakt genererar gör att dessa lägenheter sällan faller tillbaka till hyresvärden. 

Möjligheten att få en ny hyreslägenhet är mycket liten vilket ger hyresgästen ett incitament att 

aldrig släppa ett förstahandskontrakt. 

En annan bidragande orsak till den låga omsättningen på förstahandskontrakt är möjligheten att 

hyresrätten omvandlas till bostadsrätt. När en bostadsrättsförening köper en fastighet med 

hyreslägenheter och ombildar till bostadsrätter är kvadratmeterpriset vid ombildningen under 

marknadspriset för likvärdiga bostadsrätter. Detta innebär att ytterligare ett optionsvärde skapas 

eftersom det kan vara mycket lönsamt för en hyresgäst att vara med i en ombildning.   

Dessa problem har lett till en stor ökning av den svarta andrahandsmarknaden och svarthandel 

av hyreskontrakt. Svart andrahandsuthyrning innebär att lägenheter hyrs ut i andra hand mot 

hög ersättning. Svarthandel av hyreskontrakt innebär att två hyresgäster byter lägenheter 

samtidigt som den ena hyresgästen betalar en ersättning till andra hyresgästen. 

Tillvägagångssätten är olagliga men det är förhållandevis enkelt att kringgå regelverket.  

Segregation 

I dagsläget är det svårt att erhålla en hyresrätt utan tillgång till rätt kontakter eller utan att 

använda sig av den svarta marknaden. Alla som har lyckats ta sig in på hyresmarknaden gynnas, 

oavsett om det gäller hög- eller låginkomsttagare. Den stora differensen mellan utbud och 

efterfrågan gör att människor väljer att försöka kringgå systemet via kontakter eller den svarta 

marknaden, för att erhålla ett förstahandskontrakt på en lägenhet i ett attraktivt läge. 

Segregation uppstår delvis till följd av att de hushåll som saknar kontakter och har svaga 

ekonomiska förutsättningar exkluderas från marknaden.  
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Renoveringar 

Vid renoveringar är det svårt att avgöra hur stor hyreshöjning som möjliggörs. Idag är det 

möjligt att höja hyran i samband med renoveringar. Storleken på denna höjning bedöms utifrån 

en prövning som består av två steg: 

 ”Vilka åtgärder är fastighetsägaren berättigad att utföra?” 

 ”Vilka tillåtna åtgärder medför hyreshöjningar och hur stora ska höjningarna vara?” 

Lagstiftningen syftar till att hyresvärden och hyresgästen ska komma överens om en lämplig 

hyreshöjning vid renoveringar. Uppnås detta finns det inget problem. Om hyresvärden vill 

genomföra renoveringen på ett sätt som inte accepteras av hyresgästen går ärendet till domstol. 

Om renoveringen inte kan anses vara ”oskälig mot hyresgästen” är hyresvärden fri att vidta 

renoveringsåtgärder som denne anser vara lämpliga. Fallen avgörs beroende på hur tolkningen 

sker i praktiken. Denna prövning sker i två steg. Det första steget innebär att domstolen avgör 

om den planerade åtgärden är tillåten utan att ta hänsyn till vilken hyreshöjning som kan anses 

vara motiverad. Det andra steget är att göra en så kallad bruksvärdesprövning. Prövningen 

bedömer den hyra som kan tillåtas med hänsyn till de egenskaper lägenheten har i sitt 

renoverade skick. Detta förfarande gör det omöjligt för domstolen att neka vissa åtgärder med 

motiveringen att det leder till för höga hyreshöjningar.21  

3.8 Värderingsteori 

3.8.1 HOX fastighetsindex 

Algoritmen som ligger till grund för HOX fastighetsindex har tagits fram av Valueguard, KTH 

och Nasdaq OMX. Indexet fungerar som en tillförlitlig uppskattning av hur bostadsrättspriser 

utvecklas i olika geografiska områden. Målet är att indexet ska fungera som ett 

försäkringsinstrument mot prisfall på bostadsmarknaden. I dagsläget appliceras indexet på 

bostadsrätter och villor i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö.22 

3.8.2 Marknadsvärde 

Det är av stor vikt att ha en tydlig definition av termen marknadsvärde för hyresrätter och 

bostadsrätter.  

                                                 

21 Pettersson och Stenius, 2015, s.19-20 
22 Valueguard, 2014 



24 

 

 

Den svenska definitionen av marknadsvärde är; ”Ett pris som två oberoende parter skulle 

komma överens om då fastigheten ligger ute på en fri och öppen marknad och marknadsföring 

har skett under tillräcklig tid och där affären är helt frivillig.”23  

Den redovisningsmässiga definitionen av marknadsvärde skiljer sig från den ovan nämnda 

definitionen. I denna situation används begreppet ”Fair Value” som på svenska blir ”Verkligt 

Värde”. Enligt IAS 40 definieras verkligt värde som; ”Det belopp till vilket en tillgång skulle 

kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs.”24   

3.8.3 Fastighetsvärdering 

Syftet med en fastighetsvärdering är att bedöma fastighetens marknadsvärde. Det mest 

grundläggande synsättet på begreppet värde är att det uppstår av olika behov och av en strävan 

att tillfredsställa dessa behov. De förväntningar som uppstår om framtida nyttor är ursprunget 

till värdeskapande. Fastighetsvärderingar är alltid förknippade med en viss grad av osäkerhet. 

Orsaken till detta är att de förväntningar om framtida nyttor som ligger till grund för värdet 

sällan inträffar på exakt samma sätt i praktiken. Det finns fyra grundläggande förutsättningar 

för att ett värde ska uppstå, dessa är: behov, begränsad tillgång, dispositionsrätt och 

överlåtbarhet (marknad). 

Ett centralt värdebegrepp är avkastningsvärde som brukar definieras: 

”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från 

värderingsobjektet.”  

Det finns flera situationer i vilken en fastighetsvärdering blir aktuell. Några exempel är vid 

belåning, fastighetstaxering, köp och försäljning, redovisning, skadeersättningar och övrig 

finansiell rapportering. För att en fastighetsvärdering ska anses vara relevant krävs att den utgår 

från konkreta värdepåverkande faktorer vilka relaterar till direktavkastningskrav, hyra, läge, 

vakansnivåer och ålder. Värdebärande faktorer delas in i tre segment: 

Omvärldsanknutna  

Dessa faktorer är av samhällsekonomisk art. De relaterar till arbetsmarknad, hyreslagstiftning, 

inflation och konjunkturutveckling.  

                                                 

23 Borgman och Eriksson, 2008, s.9 
24 Lindblom, 2011, s.14-15 
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Marknadsanknutna faktorer 

Detta segment relaterar till utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden. 

Direkt fastighetsanknutna faktorer 

Dessa faktorer är av ekonomisk, juridisk och teknisk art. Segmentet tar hänsyn till 

direktavkastning, hyresnivåer, skick, läge, vakanser och ålder och på fastigheten.  

3.8.4 Värderingsmetoder 

Detta avsnitt beskriver två av de mest använda metoderna för fastighetsvärdering. Dessa är 

ortsprisrelaterade metoder och avkastningskalkylbaserade metoder. Gränsen mellan metoderna 

är inte alltid tydlig och de vävs ofta ihop med varandra. En fastighetsvärdering utgår ofta från 

ett sammanvägt värde från de olika metoderna.  

3.8.5 Ortsprismetoden 

En fastighetsvärdering baserad på ortsprismetoden går ut på att värdera fastigheten genom att 

göra jämförelser med liknande sålda objekt. Värdebedömningen görs genom jämförelse med 

betalda priser för likvärdiga fastigheter i samma område. Ortsprismetoder kan vara både direkta 

och indirekt. 

Ortsprismetoden är en förenklad värderingsmetod och innehåller problem av både 

tolkningsmässig- och praktisk karaktär. Teorin förespråkar att ett stort antal överlåtelser av 

identiska fastigheter bör användas och att överlåtelserna ska ha skett vid värdetidpunkten. 

Verkligheten är ofta mycket mer komplex och det är väldigt få fastigheter som kan anses vara 

av identisk karaktär. Detta leder till att de fastigheter som anses vara likvärdiga har varierande 

egenskaper i förhållande till värderingsobjektet. Marknadsomsättningen av fastigheter är inte 

stor. Det leder till en problematik ifråga om att hitta fastigheter med tillräcklig jämförbarhet 

och som har sålts i nära anslutning till värdetidpunkten.   

Direkt ortsprismetod (6 steg): 

 Marknaden avgränsas och definieras 

 Leta upp objekt som är jämförbara 

 Samla information rörande de jämförbara objekten 

 Bearbeta och analysera det ortprismaterial som samlats in 

 Justera ortsprimaterialet med hänsyn till tids- och egenskapsmässiga faktorer 

 Presentera en slutlig värdebedömning och beskriv den bedömda osäkerheten 
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Flera normeringsmetoder används med syfte att underlätta objektens jämförbarhet med 

värderingsobjektet. Normeringen innebär att olika nyckeltal tas fram för varje jämförelseobjekt 

och nyckeltalen appliceras på värderingsfastigheten. De fyra vanligaste förekommande 

ortsprismetoderna är: 

 Areametoden: Fastighetens pris sätts i relation till arean 

 Nettokapitaliseringsmetoden: Fastighetens pris sätts i relation till driftnettot 

 Bruttokapitaliseringsmetoden: Fastighetens pris sätts i relation till hyran 

 Köpekillingskoefficient: Fastighetens pris sätts i relation till taxeringsvärdet 

Varianter av indirekta ortsprismetoder grundar sig i generella nyckeltal baserade på erfarenhet 

och grundas inte i direkta ortsprisjämförelser. Metoden är både enkel och snabb, och används 

främst när det inte finns några direkta jämförelseköp. För att metoden ska accepteras krävs det 

att den är grundad av en värderare med gedigen erfarenhet och kunskap.25 

3.8.6 Avkastningsbaserade metoder 

Avkastningsbaserade metoder är vanligt förekommande vid värdering av 

avkastningsfastigheter. Grundtanken med metoderna är att göra en bedömning av förväntade 

framtida avkastningar och sedan beräkna nuvärdet av dessa. Grundmodellen för att göra en 

avkastningsbaserad värdebedömning är i stort sett likadan men kan variera baserat på 

värderingens syfte.   

Det finns två huvudformer av avkastningskalkylmetoden. Dessa är kassaflödesmetoden och 

direktavkastningsmetoden. Kassaflödesmetoden går ut på att summera nuvärdet av alla 

förväntade årliga driftnetton under en begränsad tidsperiod (vanligtvis 5-10 år). Utöver detta 

görs även en nuvärdesberäkning av driftnettot vid kalkylperiodens slut som sedan 

evighetskapitaliseras.  

  

                                                 

25 Pettersson och Stenius, 2015, s.10-11 
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Kassaflödesmetoden beräknas med hjälp av följande formler: 

 

En fastighetsvärdering som utgår från direktavkastningsmetoden innebär att en 

evighetskapitaliseringen beräknas på ett normaliserat driftnetto första året. Metoden tar bara 

hänsyn till en period och fastighetens restvärde inkluderas inte. 

Direktavkastningsmetoden kan beräknas med hjälp av Gordons formel, även kallad 

evighetskapitalisering: 

 

Kalkylränta och direktavkastning 

Kalkylräntan består av en riskfri realränta, kompensation för förväntade förändringar i 

inflationen och en riskersättning som främst relaterar till fastighetens läge och karaktäriserande 

drag.  

Kalkylräntan = (1+ r) * (1 + i)*(1+risk) 

r = realränta 

i =inflation 

Kalkylräntan kan även härledas från den aktuella långsiktiga obligationsräntan och ett adderat 

tillägg för risker som är relaterade till fastigheten. Grunden utgörs av den nominella räntan som 

är aktuell på andrahandsmarknaden för statsobligationer med samma löptid som 

kalkylperioden. 
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Kalkylränta = nominell ränta statsobligationer + risktillägg 

Det finns två tillvägagångssätt för att bedöma direktavkastningen. Det första alternativet är att 

använda sig av det direktavkastningskrav som råder på marknaden. Det andra alternativet är att 

använda sig av det direktavkastningskrav som den rationella investeraren bör kräva. 

 

Det är möjligt att använda samma metod som appliceras vid beräkning av kalkylräntan vad 

gäller direktavkastningen men då även ta hänsyn till en driftnettoförändring. 

Direktavkastningen adderat med denna driftnettoförändring motsvarar kalkylräntan.26 

Realränta + inflation+ riskfaktor = direktavkastning +/- värdeförändring 

Nominell ränta statsobligationer + risktillägg = direktavkastning +/- värdeförändring 

  

                                                 

26 Pettersson och Stenius, 2015, s. 11-14 
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4. Empiri 

4.1 Inledning 

Under tidsperioden januari 2010 till januari 2016 har över 150 transaktioner genomförts i 

Stockholms Innerstad där en bostadsrättsförening varit köpare. Av dessa har 130 ansetts vara 

lämpliga för studien. 

 

Källa: Datscha, 2016 
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Analysen har utgått från ekonomiska planer för respektive bostadsrättsförening samt 

kvadratmeterpriser för lägenheter som varit ute på annons efter ombildningsdatumet. Några av 

de variabler som inkluderats i analysen är boarea, hyresintäkter/m², insatser/m², lokalarea 

ombildningspris/m² och årsavgift/m². Totalt har 2 744 individuella försäljningar efter 

ombildningsdatum i respektive förening analyserats. 

4.2 Grundantaganden och begränsningar 

För att svara på frågeställningarna har följande antaganden konstruerats.  

1. Förvärvspriset vid en ombildning är marknadsmässigt. Försäljningspriset av en 

individuell bostadsrätt vid försäljningsdatum justeras tillbaka till datumet för 

ombildningen med hjälp av HOX-bostadsrättsindex i Stockholm.  

2. En bostadsrätt antas vara såld vid det datum försäljningsannonsen tagits bort. Detta 

innebär att alla lägenheter som varit ute på annons har inkluderats i datasetet trots att 

det finns en risk att inte alla lägenheter som varit ute på annons blivit sålda. Detta 

minskar tillförlitligheten jämfört med faktiska försäljningar men anses vara av 

tillräcklig validitet eftersom lägenheterna vid annonsering har värderats till ett 

kvalitativt marknadsvärde av en mäklare. 

3. Genomförandet av en ombildning är rationellt för både fastighetsägaren och 

hyresgästen. Fastighetsägaren tjänar mer på att sälja fastigheten till en förening genom 

en ombildningsprocess jämfört med att sälja fastigheten som en avkastningsfastighet. 

Det är lönsamt för ett individuellt hushåll att köpa bostadsrätten eftersom denna erhåller 

ett pris som är lägre än priset på andrahandsmarknaden. 

4. Differensen mellan det nedjusterade försäljningspriset och förvärvspriset är den rabatt 

som bostadsrättsföreningen erhåller. 

5. Differensen mellan det nedjusterade försäljningspriset och hushållens insatser är den 

rabatt som hushållen erhåller. 

6. Bostadsrättsföreningar som varit föremål för större ombyggnadsprojekt har exkluderats 

eftersom prisbilden påvisar värden som är missvisande. 

7. Samtliga värden avseende ombildningen (förutom transaktionsdatumet som hämtats 

från Datscha) är baserade på data från varje förenings ekonomiska plan och antas 

stämma överens med faktiska värden. 

8. Prisviktning för varje lägenhet specificeras vanligen i den ekonomiska planen och 

baseras på lägenheternas yta, läge samt skick. Denna prisviktning har inte beaktats vid 

jämförelsen av värden som till exempel förvärvspriser vid ombildning, insatser vid 
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ombildning, och individuella försäljningspriser. Insatsen och förvärvspriset per 

kvadratmeter vid ombildningen är baserad på den totala boytan i respektive förening. 

Vidare antas att inga värdeökande renoveringar genomförts under perioden vilket 

innebär att standarden varit konstant.  

9. Försäljningspriser som resulterat i negativa rabatter har exkluderats eftersom de inte 

anses spegla en rättvisande bild. Av totalt 2 775 rabatter har 31 varit negativa och antas 

vara ett resultat av felaktigheter i datasetet.  

10. Samtliga annonserade priser har justerats upp med 9 % för att ge en mer rättvisande bild 

av bostadsrätternas faktiska försäljningspriser. Justeringen är antagen utifrån ett 

stickprov där 121 faktiska försäljningspriser har jämförts med de annonserade priserna. 

11. Föreningens ekonomi har en effekt på bostadsrätternas värde. Studien antar att 

föreningens ekonomi inte har förändrats mellan ombildningsdatumet och det 

individuella försäljningsdatumet.  

12. Rabatten för bostadsrättsföreningarna tar inte hänsyn till transaktionskostnader eller 

skattekostnader som är associerade med föreningens fastighetsförvärv. 

13. Rabatten för hushållen tar inte hänsyn till transaktionskostnader eller skattekostnader 

som är associerade med hushållens bostadsrättsförsäljningar. 

14. Försäljningspriset av en individuell bostadsrätt vid försäljningsdatum blir en insats till 

föreningen. 
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4.3 Sammanfattande resultat 

Denna sektion kommer huvudsakligen bestå av sammanfattande grafer och tabeller med 

beskrivande och nödvändig information för att besvara frågeställningarna.  

  

  

Figur 1 syftar till att beskriva de grundantaganden som utgör basen i analysen. Priset/m² vid 

ombildningsdatum är marknadsmässigt och försäljningspriset vid försäljningsdatum justeras 

ner med HOX-fastighetsindex till ombildningsdatumet. Differensen mellan det justerade 

försäljningspriset och det marknadsmässiga priset vid ombildningsdatum är den rabatt som 

bostadsrättsföreningen erhåller vid en genomförd ombildning. Differensen mellan det 

nedjusterade försäljningspriset och insatsen vid ombildningsdatum är den rabatt som hushållen 

erhåller vid en genomförd ombildning. 

Ombildningsdatum 

Datum 

Pris/m² 

Föreningens rabatt/m² 

Indexerat  

försäljningspris/m² 

Försäljningspris/m² 

Försäljningsdatum 

Hushållens 

rabatt/m² 

Förvärvspris/m² 

Insats/m² 

Transaktionskostnader/m² 

Förvärvspris/m² Insats/m² 

Lån/m² 

Figur 1. Illustrerad av författarna 

 



33 

 

 

4.4 Del 1 – Bostadsrättsmarknadens och ombildningars utveckling   

 

Figur 2. Valueguard, 2016 

Bostadsrättspriserna i Stockholm har stigit med 73 % från januari 2010 till januari 2016.  Under 

år 2011 gick priserna ner med 2 % men har sedan dess varit fortsatt stigande. Individuella 

försäljningspriser har justerats ner med HOX- bostadsrättsindex till ombildningsdatumet för att 

möjliggöra jämförelse med ombildningspriser. 
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Figur 3 och tabell 1 visar differensen mellan annonserade priser och slutpriser på 121 

bostadsrätter som ingår i uppsatsen datasetet och som har varit föremål för ombildning. Efter 

en jämförelse mellan annonserade priser och faktiska försäljningspriser kan en genomsnittlig 

differens räknas ut, vilken resulterar i ett 9 % högre pris. Denna differens har använts som 

schablon för att räkna upp de annonserade priserna för samtliga 2 744 lägenhetsförsäljningar i 

syfte att öka studiens validitet. 

 Figur 4. Värderingsdata, 2016 

Figur 4 visar antalet ombildningar under perioden 2010 till 2015. Efter år 2010 har antalet 

ombildningar minskat drastiskt och under år 2014 skedde endast ett fåtal ombildningar. Under 

januari 2016 skedde inga ombildningar vilket är anledningen till att 2016 exkluderats från 

grafen. Allmännyttan beslutade den 31 oktober 2008 att stoppa nya 

ombildningsintresseanmälningar i innerstaden. De bostadsrättsföreningar som redan befann sig 

i en ombildningsprocess tilläts slutföra ombildningen.  

 

 

 

 

Annonserat 

pris (kr/m²) 

Försäljningspris 

(kr/m²) 

Differens 

(%) 

Genomsnittligt 47 617 51 807 9% 
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Kommentar av Anders Berg 

Det är skäligt att anta att de sista ombildningarna från allmännyttiga bostadsbolag genomfördes 

under 2010 och att de senare staplarna bara tar hänsyn till ombildningar som sålts av privata 

fastighetsägare. Generellt brukar processen vara mer långdragen när ett allmännyttigt 

bostadsbolag är fastighetsägare eftersom det är mer formalia och längre väntetider kring 

hanteringen av de olika stegen i ombildningsprocessen och ombildningen ska godkännas i flera 

instanser.  

Hyresgäster kan ibland vara negativt inställda till en ombildning och detta kan grunda sig i 

exempel ideologiska oenigheter. Vissa hyresgäster föredrar också hyresrätt som upplåtelseform 

på grund av den obefintliga risken för prisfall på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen 

fungerar som ett stöttande organ när hyresgästerna är oeniga i beslutet om att ombilda 

fastigheten. Geografiska lägen i Stockholmsregionen påvisar skillnader i hyresgästers vilja att 

genomföra en ombildningsprocess. Oenigheterna uppstår även i innerstaden där ombildningar 

på Södermalm upplevs ha större motstånd jämfört med ombildningar på Östermalm.  

Storleken på fastigheten har också betydelse för vilket motstånd som bemöts i 

ombildningsprocessen. Ombildningar som omfattar stora fastigheter med många hyresgäster 

innebär ofta att det finns större sannolikhet att möta motstånd. Ju mindre fastigheten är desto 

smidigare brukar ombildningen gå.  
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Figur 5 visar antalet lägenheter som lagts ut på annons efter ombildningsdatum. Totalt har 2 

744 ombildade lägenheter annonserats på andrahandsmarknaden under tidsperioden januari 

2010 till januari 2016. Resultatet tar inte hänsyn till att samma lägenhet kan ha annonserats 

flera gånger efter ombildningsdatum. 

 

 

Figur 6 representerar antalet månader det tagit efter ombildningsdatum tills dess att en lägenhet 

annonserats på andrahandsmarknaden. Resultatet tar enbart hänsyn till de 2 744 bostadsrätter 

som annonserats för försäljning. Bland de annonserade bostadsrätterna har 64,1 % annonserats 

inom 24 månader efter ombildningsdatum och 39,2 % inom 12 månader efter 

ombildningsdatum. 35,9 % har annonserats inom en tidsperiod som är längre än 24 månader 

efter ombildningsdatum men överstiger aldrig 60 månader. 
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Figur 7 representerar den totala vidaresålda ytan under perioden januari 2010 till januari 2016. 

Av den totala ombildade ytan har 38 % sålts på andrahandsmarknaden inom 24 månader efter 

ombildningsdatum. Av den totala ombildade ytan har 27 % sålts på andrahandsmarknaden inom 

en tidsperiod som är längre än 24 månader efter ombildningsdatum men överstiger aldrig 60 

månader. 

Kommentar av Anders Berg 

Enligt Anders uppfattning är de flesta medlemmar villiga att bo kvar i lägenheten men det finns 

självklart en del som säljer sin lägenhet inom ett till två år efter att ombildningen har 

genomförts. De som säljer sin lägenhet kort efter ombildningsdatum gör det ofta i syfte att flytta 

till en större eller mindre bostad eller villa i ett bättre läge. 
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4.5 Del 2 – Förutsättningar för ombildade bostadsrättsföreningar 

Figur 8 visar fördelningen av 

anslutningsgrader bland de 130 

bostadsrättsföreningarna. Bland 

bostadsrättsföreningarna har 39% räknat 

med en anslutningsgrad om 100%, 22% 

har räknat med en anslutningsgrad i 

intervallet 91-99%, 23% har räknat med 

en anslutningsgrad i intervallet 81-90%, 

10% har räknat med en anslutningsgrad i 

intervallet 71-80% och 6% har räknat 

med en anslutningsgrad som är mindre än 

71%. 

Kommentar av Anders Berg 

I innerstaden är många hyresgäster kunniga om de konsekvenser en ombildning innebär, hur 

processen går till och vilka ekonomiska fördelar som följer av den. Det är en förklaring till 

varför en stor andel av hyresgästerna är villiga att köpa sin hyresrätt. Det är stor skillnad jämfört 

med ombildningar som sker i ytterförort där informering av ombildningsprocessen till 

hyresgästerna får ett stort fokus. Hyresgästernas kunskapsbrist kan ofta ligga till grund för att 

anslutningsgraden är mycket lägre än i innerstaden, generellt strax över röstkravet på två 

tredjedelar (2/3) av alla lägenheter.   

De som röstar ”ja” för ombildning på köpestämman och har möjlighet att få ett bostadslån, som 

nästan alltid täcker hela insatsen, brukar köpa sin lägenhet. En minoritet av de som röstar ”ja” 

på köpestämman kan i vissa fall välja att bo kvar som hyresgäst eftersom de inte kan eller vill 

låna pengar. Anledningen till varför de ändå röstar ”ja” kan bero på en vilja att stötta de grannar 

som vill köpa samtidigt som de inte ser några negativa konsekvenser av att ha 

bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Det finns även de som röstar ”nej” men som ändå väljer 

att köpa sin lägenhet i ett senare skede. Detta kan bero på ett flertal anledningar. Ibland kan det 

bero på att en medlem i bostadsrättsföreningen säljer sin lägenhet på andrahandsmarknaden 

direkt efter att ombildningen genomförts. När de som valt att inte köpa loss sin lägenhet blir 

medvetna om det höga försäljningspriset väljer de också att köpa loss sina lägenheter. 
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 Figur 8. Värderingsdata, 2016 
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Figur 9 beskriver årsavgifter/m² (BOA) som respektive bostadsrättsförening får betalt av sina 

medlemmar årligen. Under januari 2016 skedde inga ombildningar vilket är anledningen till att 

2016 exkluderats från grafen. 

Kommentar av Anders Berg 

Årsavgiften som medlemmarna i en bostadsrättsförening betalar ska täcka föreningens alla 

kostnader. En högre insatsandel innebär lägre årsavgifter eftersom det leder till lägre 

räntekostnader för föreningen. Den årsavgift som anges i föreningens ekonomiska plan är 

schabloniserad och brukar generellt ligga i intervallet 500-600 kr/m². Målet är att årsavgiften 

inte ska överstiga den årsavgift som tas ut av jämförbara bostadsrättsföreningar. 
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Figur 10. Värderingsdata, 2016 

Figur 10 visar genomsnittliga priser (kr/m²) och insatser (kr/m²) av ombildade fastigheter 

fördelat per år. Under januari 2016 skedde inga ombildningar vilket är anledningen till att 2016 

exkluderats från grafen.  I regel har priserna gått upp med en jämn stegring med undantag för 

år 2012. Föreningens insatser motsvaras av den skuld föreningens medlemmar tar på sig 

personligen för att köpa bostadsrätten.  

Kommentar av Anders Berg 

Belåningsgraden i bostadsrättsföreningen är kopplad till vad som tillåts av banken. Banken 

bestämmer i slutändan storleken på det lån de vill utfärda till bostadsrättsföreningen och tar 

bland annat hänsyn till bostadsrättsföreningens räntebetalningsförmåga. Det är vanligt att 

banken som utfärdar lånet till bostadsrättsföreningen även erbjuder varje individuell medlem 

ett bostadslån som redovisas som bostadsrättsföreningens insatser. 

För att bedöma storleken på bostadsrättsföreningens låneansökan utgår bostadsrättsföreningen 

vanligtvis från marknadspriser på bostadsrätter i närområdet. Dessa marknadspriser används 

sedan för att göra en ungefärlig uppskattning av marknadsvärdet på alla lägenheter i den 

fastighet som är avsedd för ombildningen. Marknadspriset rabatteras sedan med 30-40% och 

det rabatterade marknadsvärdet ligger till grund för bostadsrättsföreningens låneansökan. 
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Ett av de krav som ställs av de flesta bankerna i Sverige är att ett hushåll måste betala en 

kontantinsats om minst 15% för att bli beviljad ett bostadslån. Vid köp av en ombildad 

bostadsrätt krävs i regel ingen kontantinsats. Denna förutsättning gäller så länge som rabatten 

är större än 15% av bostadsrättens marknadsvärde eftersom rabatten kan ses som en form av 

direktamortering.  

4.6 Del 3 – Rabatter 

 

Figur 11. Värderingsdata, 2016 

Figur 11 visar månadsgenomsnittet av ombildningspriser i kr/m², insatser i kr/m² och 

lägenhetspriser efter ombildning i kr/m². En trendlinje har lagts till för att illustrera 

värdestegringen. En tydlig prisdifferens kan noteras mellan ombildningspriser och insatser 

jämfört med försäljningspriser. Det går även att notera att ombildningspriserna stigit i takt med 

att bostadspriserna stigit. 

Kommentar av Anders Berg 

En ständigt återkommande fråga i ombildningsprocessen är fördelningen av insatser mellan 

bostadsrättsföreningens medlemmar. Marknadsvärdet på andrahandsmarknaden varierar 

beroende på lägenhetens storlek, skick och placering i byggnaden. För att beräkna respektive 

medlems insats används ett viktningssystem. Ett vanligt förekommande viktningssystem 

baseras på den procentuella andelen av den totala hyresintäkten som respektive hyresgäst står 

för. Den procentuella andelen används sedan för att beräkna varje medlems insats. 
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Viktningssystemet har som målsättning att fördela hushållens insatser och årsavgifter med 

hänsyn till lägenheternas marknadsvärden.  

Viktningen baseras dock inte till fullo på marknadsvärden. Detta för att undvika allt för höga 

insatser och årsavgifter för de lägenheterna med högst marknadsvärde, vilket kan resultera i en 

utebliven ombildning. 

Den ekonomiska planen som ligger till grund för en ombildning måste alltid granskas av två 

auktoriserade intygsgivare förordnade av Boverket. Efter granskning skickas planen in för 

registrering. För att en ekonomisk plan ska gälla krävs det att den registreras hos Bolagsverket. 

Under tidsperioden januari 2010 till januari 2016 har en tydligt uppåtgående trend av både 

ombildningspriser och bostadsrättspriser identifierats. Ombildningspriserna har dock inte ökat 

lika mycket som bostadsrättspriserna. Detta beror bland annat på att prissättningen vid en 

ombildning inte helt utgår ifrån prisbilden på bostadsrättsmarknaden. Prissättningen för 

ombildning utgår även ifrån fastighetsägarens förutsättningar. Det är naturligt att parterna 

kommer överens om ett pris som ligger under marknadspriset på bostadsrättsmarknaden och 

över det pris fastighetsägaren skulle få vid en försäljning som avkastningsfastighet. 
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Figur 13. Värderingsdata, 2016 

Figur 12 och 13 visar den genomsnittliga rabatten som erhållits av bostadsrättsföreningar och 

individuella hushåll. Under år 2015 var rabatten lägst och under år 2016 var rabatten som högst. 

Genomsnittet i diagrammet tar inte hänsyn till antalet ombildningar per år. En mer rättvis 

slutgiltig genomsnittsrabatt presenteras i tabellerna nedan. 

4.7 Del 4 – Summering  

Nyckeltal, genomsnitt (baserat på sålda lägenheter) 

Hushållens rabatt, % 57 

Föreningens rabatt, % 44 

Insats vid ombildning*, kr/m² 22 479 

Förvärvspris vid ombildning*, kr/m² 29 266 

Nedjusterat försäljningspris, kr/m² 53 710 

Prisdifferens (försäljningspris – insats vid ombildning), kr 2 431 673 

Prisdifferens (försäljningspris – förvärvspris vid ombildning), kr 1 924 025 

Hushållens rabatt, kr/m² 31 231 

Föreningens rabatt, kr/m² 24 444 
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*Avser genomsnittliga värdet på föreningar baserat på samtliga sålda ombildade bostadsrätter 
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4.7.1 Hushållens rabatt 

Ett hushåll som varit med om en ombildning och någon gång under perioden januari 2010 till 

januari 2016 sålt sin bostadsrätt på andrahandsmarknaden har i genomsnitt erhållit en rabatt om 

57 %. För en lägenhet som är 70 m² blir den totala insatsen 1 573 530 kr. Det nedjusterade 

försäljningspriset är i genomsnitt 3 759 700 kr, vilket innebär en prisrabatt om totalt 2 186 170 

kr vid ombildningsdatum. 

4.7.1 Föreningens rabatt 

En bostadsrättsförening som genom ombildning och förvärvat en bostadshyresfastighet någon 

gång under perioden januari 2010 till januari 2016 har i genomsnitt erhållit en rabatt om  

44 %. För en lägenhet som är 70 m² skulle det innebära ett förvärvspris om 2 048 620 kr. Det 

nedjusterade försäljningspriset är i genomsnitt 3 759 700 kr, vilket innebär en prisrabatt om 

totalt 1 711 080 kr. 

Totalt (baserat på sålda lägenheter)   

Föreningarnas realiserade rabatt, kr 5 279 523 434 

Hushållens realiserade rabatt, kr 6 672 510 151 

Föreningarna teoretiska rabatt, kr 8 492 978 164 

Hushållens teoretiska rabatt, kr 10 851 176 881 

Antal m² såld lägenhetsyta 227 763 

Antal försäljningar 2 744 

Antal ombildningar 130 

Ombildad boarea, m² 347 448 

Andel vidaresåld boarea, % 66 

 

Totalt sett har ombildningar i Stockholms innerstad realiserat rabatter om ca 6,7 miljarder 

kronor i relation till hushållens insatser. I förhållande till förvärvspriset vid ombildningen är 

den totala realiserade rabatten ca 5,3 miljarder kronor. Den utannonserade boarean 

representerar ca två tredjedelar av den totala ombildade boarean under tidsperioden januari 

2010 till januari 2016. Detta innebär att delar av den ombildade lägenhetsytan har sålts vidare 

på andrahandsmarknaden och att hushållen har realiserat den erhållna rabatten som tillkommit 

vid ombildningen. Andelen vidaresåld yta avser alla lägenhetsförsäljningar under hela 

tidsperioden januari 2010 till januari 2016.   

Källa: Värderingsdata, 2016 

 

Tabell 3. Värderingsdata, 2016 
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5. Slutsats och diskussion 

Inledningen av detta kapitel beskriver de slutsatser som identifierats baserat på studiens resultat 

och frågeställningar. Vidare kommer en diskussion föras baserat på studiens slutsatser och 

resultat. 

5.1 Slutsats 

Följande slutsatser har identifierats baserat på studiens resultat: 

”Hur stor rabatt erhåller ett hushåll som köpt en bostadsrätt vid en ombildning och därefter 

säljer bostadsrätten på andrahandsmarknaden?” 

Den genomsnittliga rabatten som ett hushåll erhåller i Stockholms innerstad vid en ombildning 

är 57 % av lägenhetens marknadsvärde (hushållens insats vid ombildning ställt i relation till 

försäljningspris). 

”Hur stor rabatt erhåller en bostadsrättsförening som förvärvar en fastighet som upplåts som 

en bostadshyresfastighet?”  

En nybildad bostadsrättsförening får i genomsnitt en rabatt om 44 % av lägenheternas 

marknadsvärde (förvärvspris vid ombildning ställt i relation till försäljningspris). 

”Vilka faktorer är avgörande för prissättningen vid en ombildning?” 

Förvärvspriset i en ombildningsprocess utgörs till sin helhet av en förhandling mellan 

fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen. Detta pris är lägre än vad samtliga lägenheter kan 

säljas för på andrahandsmarknaden och högre än vad fastighetsägaren kan få betalt om 

fastigheten säljs som avkastningsfastighet. 

”Hur lång tid tar det innan en bostadsrätt erbjuds på andrahandsmarknaden efter 

ombildningsdatum?” 

Av de annonserade bostadsrätterna har 64,1 % annonserats inom 24 månader efter 

ombildningsdatum. Av de annonserade lägenheterna har 35,9 % annonserats inom en tidsperiod 

som är längre än 24 månader efter ombildningsdatum men överstiger aldrig 60 månader. 

”Hur stor procentuell andel av den totala ombildade ytan har erbjudits på 

andrahandsmarknaden under tidsperioden januari 2010 till januari 2016?” 

Av den totala ombildade ytan har 38 % sålts vidare på andrahandsmarknaden inom 24 månader 

efter ombildningsdatum. Av den totala ombildade ytan har 27 % sålts vidare på 
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andrahandsmarknaden inom en tidsperiod som är längre än 24 månader efter ombildningsdatum 

men överstiger aldrig 60 månader. 

5.2 Diskussion och förslag till vidarestudier 

Under tidsperioden januari 2010 till januari 2016 har över 130 ombildningar genomförts i 

Stockholms innerstad och 66 % av den totala ytan har under samma period sålts vidare på 

andrahandsmarknaden.  

Uppkomsten av rabatten utgörs huvudsakligen av att köparen och säljaren använder olika 

värderingsmetoder för att beräkna priset. Resultatet blir en förhandling mellan parterna där 

priset sätts till en nivå som är fördelaktig för alla som är inblandade.  

Hyresrätten är en upplåtelseform som teoretiskt ska erbjuda hushåll en bostad med god service, 

ingen kontantinsats, trygga villkor, och möjligheten att snabbt kunna flytta både problemfritt 

och utan risk. Denna boendeform attraherar hushåll som inte har några reella alternativ på grund 

av svaga ekonomiska förutsättningar men även hushåll som trivs med att kunna ha ett brett 

serviceutbud i kombination med obefintlig ekonomisk risk. Bruksvärdessystemet medför också 

ett hyrestak vilket innebär att fler hushåll kan bo i attraktiva lägen utan att behöva betala en 

premie. Detta borde teoretiskt minska segregationen i innerstaden. Dessutom har ombildningar 

inneburit att grupper som tidigare inte haft ekonomiska förutsättningar får möjlighet att äga sin 

bostad genom en stor rabatt och full belåning. Dagens verklighet omfattar en akut bostadsbrist 

vilket har lett till en rad negativa konsekvenser som motverkar de fördelar hyresrätter torde 

medföra. 

Bostadsbristen i Sverige (särskilt i Stockholm) har bidragit till att den svarta 

andrahandshyresmarknaden har ökat de senaste åren vilket tillåter hyresgästerna som har 

förstahandskontraktet att ta ut extremt höga hyror. Detta innebär att en del av bostäderna i 

Stockholm finns tillgängliga för marknadshyra trots den befintliga hyresregleringen. De 

rådande förutsättningarna innebär ett enormt gap mellan efterfrågan och utbud vilket driver upp 

hyrorna. Dessutom förväntas hyresgästen acceptera riskabla krav där denne inte tillåts vara 

folkbokförd på adressen vilket i sin tur medför total avsaknad av skyddsnät i form av 

besittningsskydd, försäkringar, oskäliga hyreshöjningar och stöd från den lokala 

hyresgästföreningen. På grund av den bristfälliga transparensen är det omöjligt att ge sakliga 

bevis på vilka samhällsgrupper som, trots de många negativa konsekvenserna, representerar 

svarta andrahandshyresgäster men borde kunna härledas till hushåll med akut behov av bostad. 

Denna grupp omfattas av bland annat i Stockholm nyanlända invandrare och studenter med 
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inkomster som efter betald hyra sällan räcker till konsumtion som har livskvalitétsökande 

effekter.  

En andra effekt som ökar segregationen som hyresrätten torde motverka är svarthandel av 

hyresrättskontrakt som också estimeras ha ökat under de senaste åren. Svarthandel förekommer 

i de fall en hyresrättsinnehavare byter sin hyresrätt mot en annan i utbyte mot en svart betalning. 

De tre aktiva parterna omfattar hyresgästen som tar betalt för sin hyresrätt, hyresgästen som 

betalar för den mer attraktiva hyresrätten och hyresvärden. Eftersom betalningen är svart har 

transaktionen inga skattemässiga konsekvenser och båda hyresgästerna får ett utfall de är nöjda 

med. För fastighetsägaren blir konsekvenserna inte förändrade eftersom transaktionen inte 

resulterar i vakanser i hyresvärdens lägenheter. Det finns inga incitament hos de inblandade 

parterna att offentliggöra transaktionen vilket gör svarthandeln till ett samhällsproblem som är 

svårt att förhindra. Konsekvenserna av svarthandeln blir i slutändan att den samhällsgruppen 

som har tillräcklig hög inkomst som söker sig till de attraktivaste lägena, till exempel 

innerstaden.  

En tredje effekt som ökar segregationen är de privata fastighetsägarnas incitament vid valet av 

hyresgäster. Eftersom fastighetsägaren profiterar på hyresintäkter som betalas av hyresgästerna 

är det viktigt att minska risken för obetalda hyresintäkter. Detta görs genom att välja hyresgäster 

som har höga inkomster och god betalningshistorik från tidigare hyresvärdar. Dessutom innebär 

en hyresgästssammansättning som består av höginkomsttagare att fastighetsägaren vid en 

potentiell ombildning kan kräva högre köpeskilling eftersom den ekonomiska tröskeln hos de 

boende är högre. Det finns även incitament för fastighetsägaren att välja att hyra ut till 

familjemedlemmar, nära vänner eller själva stå på kontraktet om en ombildning är planerad. 

Detta skulle innebära att fastighetsägaren först kan göra en vinst vid ombildningen och sedan 

ytterligare en vinst vid försäljning av lägenheterna på andrahandsmarknaden.  

En fjärde effekt som motverkar hyresrättens syfte som flexibel bostadsform är optionsvärdet av 

hyresrätten. Den som har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i innerstaden betalar inte bara 

en mycket rabatterad hyra utan har en potentiell framtida möjlighet att köpa sin lägenhet om en 

ombildning skulle bli aktuell. Detta optionsvärde har beräknats till 31 231 kr/m2 i Stockholms 

innerstad och motsvaras av hushållens rabatt. För en lägenhet som är 70 m2 motsvarar denna 

option ett totalt värde om 2 186 170 kr. Det höga optionsvärdet torde bidra till den låga 

omsättningen på förstahandshyreskontrakt i Stockholms innerstad.  
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De fyra effekterna är konsekvenser som uppstår till följd av en reglerad hyresmarknad. 

Effekterna ökar segregationen i samhället och står i direkt motsats till syftet med en reglerad 

hyresmarknad.  

För att upprätthålla utbudet av hyresrätter i Stockholms innerstad skulle införandet av 

marknadshyror vara en potentiell lösning. Marknadshyror skulle ge en fastighetsägare ett större 

incitament att fortsätta äga sin fastighet. Det skulle även medföra fri konkurrens mellan 

bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare vid en fastighetsförsäljning. En negativ 

effekt med marknadshyror är att färre individer skulle ha råd att bo i innerstaden. Det går att 

urskilja samma problematik med ombildningsalternativet. En ombildningsprocess ger 

låginkomsttagare möjligheten att förvärva en bostadsrätt till ett förmånligt pris. Problemet är 

att denna möjlighet inte ges till alla låginkomsttagare utan bara de som haft turen att få vara 

med i en ombildningsprocess. Vidare medför en ombildning att färre hyreslägenheter finns 

tillgängliga för låginkomsttagare. Kombinationen av bruksvärdeshyror och 

ombildningsalternativet får därför precis samma negativa effekt på segregationen som en 

hyresmarknad med marknadshyror. 

Att införa marknadshyror anses vara särskilt lämpligt i Stockholms innerstad men behöver inte 

nödvändigtvis vara en lämplig lösning i övriga Sverige. Marknadshyror på mindre orter med 

lägre efterfrågan på bostäder skulle kunna resultera i negativa konsekvenser för fastighetsägare 

till följd av lägre hyresintäkter. 

Studiens resultat är enbart applicerbart på Stockholms innerstad och samma metod kan 

användas för att identifiera storleken på rabatten i tillexempel Stockholmsförorter och andra 

städer i Sverige. Ett annat område för vidarestudier är att ta hänsyn till ekonomiska 

förutsättningar för respektive förening och se hur detta påverkar rabatterna. Ett förslag är att 

analysera hur en förenings årsavgift förändras efter ombildningsdatum och jämföra med hur 

priser vid individuella bostadsrättsförsäljningar påverkas av detta. Studien har inte tagit hänsyn 

till hur rabatten skiljt sig mellan allmännyttiga och privata fastighetsägare vilket är ett annat 

intressant område för vidarestudier.  

Den mest centrala frågan baserat på resultatet är effekten av det hyresregleringssystem som 

idag används i Sverige. Grundtanken med hyreslägenheter är att det ska vara en flexibel 

boendeform och att alla ska ha möjlighet att bo i innerstan oavsett inkomst. För att uppnå en 

bostadsmarknad med ett balanserat utbud av hyresrätter och bostadsrätter anser vi att det är 

essentiellt att förse privata fastighetsägare med incitament att långsiktigt äga sina 

hyresfastigheter, samt bygga fler hyresfastigheter. Detta incitament borde kunna uppnås genom 



49 

 

 

att införa marknadshyror. Tanken på en icke segregerad innerstad är i grunden mycket god, 

men motverkas av den rabatterade ombildningsmöjligheten, svarthandel med hyreskontrakt och 

en svart andrahandsmarknad.  
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