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Sammanfattning
Denna rapport har två syften, att undersöka Stockholms läns framtida bostadshyresmarknad samt 
undersöka intresset av en ny framtida marknadsplats för hyresbostäder hos de kommunala 
bostadsförmedlarna.

Huvudfrågeställningarna har varit följande:
i) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut idag?
ii) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut om 5-10 år?
iii) Kommer bostadshyresmarknaden i Stockholms län vara i behov av en ny marknadsplats i 

framtiden?

Undersökningen avgränsas till 10 av Stockholms läns 26 kommuner och vänder sig enbart till 
kommunala bostadsförmedlingar.
Målet med färdigställd rapport är att kunna överlämna en tillförlitlig framtidsprognos för 
bostadshyresmarknaden samt rekommendationer för Boplats Sverige och dess satsning inom 
kommunala bostadsförmedlingar i Stockholms län.

Undersökningar har gjorts via besök och intervjuer av de olika bostadsförmedlingarna och 
resultaten finns presenterade individuellt under bilagorna. Resultaten har även sammanställts för 
att skapa en tillförlitlig framtidsprognos för Stockholms läns kommande bostadshyresmarknad.

Ett flertal av frågorna som ställts under intervju påvisar en samstämmig uppfattning mellan 
kommunerna som givit rapporten en god reliabilitet. 

Resultaten har påvisat att vi idag inte besitter de resurser och kompetenser som krävs för att 
uppnå det prognostiserade behovsantalet bostäder om 705 000 nya bostäder innan år 2025. En 
åtgärdsplan finns presenterad och ställer krav på:
- nya reformer för regelverk
- utbilda personer inom byggbranschen
- öppna upp för utländska byggbolag som följer svenska byggvillkor och kollektivavtal
- effektivisera avsättning av mark for bostadsbyggande
- lösa den politiska osämja som finns idag angående resursplacering 

För att uppnå en byggtakt som ska täcka det framtida bostadsbehovet krävs en nationell 
resursplanering samt ett politiskt samarbete och engagemang gällande bostadsfrågan.

Det finns idag inget behov av en ny marknadsplats för hyresbostäder inom Stockholms län då 
bostadsköerna är långa och fortsätter växa i samtliga kommuner som besökts. Majoriteten av de 
kommunala bostadsförmedlarna såg trots detta positivt på förslaget om en ny marknadsplats och 
70 procent delgav ett framtida intresse för marknadsplatsen. Resonemanget var att frågan är ett 
par år för tidigt väckt och att marknaden inte är redo i dagsläget.
Önskvärt inför framtiden är ett mervärde i form av tidseffektivisering gällande 
förmedlingsprocessen.

Rekommendation till Boplats Sverige är att fortsätta sin kontakt med de kommunala 
bostadsförmedlarna samt försöka skapa ett mervärde i form av tidseffektivisering gällande 
förmedlingsprocessen för förmedlarna. Detta för att verka konkurrenskraftigt mot nuvarande 
komplement Stockholms bostadsförmedling.
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Abstract
This report has two purposes: To investigate the Stockholm County's future rental housing market 
and to explore the interest of a new future marketplace for rental housing in the municipal housing 
agencies.

The topics that have been investigated are: 
- How does the Stockholm residential rental market look today?
- How will the Stockholm residential rental market look in 5-10 years?
- Will the housing rental market in Stockholm County be in need of a new marketplace in the 
future?

The survey was limited to 10 of the 26 Stockholm County municipalities and caters exclusively to 
municipal housing agencies.
The goal of the completed report is to present a reliable forecast of the future of the housing rental 
market as well as recommendations for Boplats Sweden and its investment within Stockholm 
County.

Research methods involved visits and interviews with selected participant housing mediations. The 
results are presented individually in annexes, compiled to create a reliable future forecast for 
Stockholm County upcoming residential rental market.

The variety of questions asked during the interview demonstrate a consistent understanding 
between the municipalities that have given the report good reliability.

The results show that we do not possess the resources and skills needed to achieve the projected 
needs of 705 000 new homes before 2025. An action plan is presented and demands:
- new reforms to simplify the process for easier building regulations
- educate people in the construction industry
- opening up to foreign construction companies that follow the Swedish construction
- conditions and collective agreements
- streamline the provision of land for housing
- resolve the political disagreement that exists today regarding resource placement

In order to achieve a construction rate to cover the future housing needs requires a national 
resource plan, political cooperation and commitment regarding the housing issue.

The results indicate that there is at present no need for a new marketplace for rental housing in 
Stockholm County, although long housing queues continue to grow in all municipalities visited. The 
majority of the municipal housing intermediaries attributed a positive view of the proposal for a new 
marketplace and 7/10 shared a future interest. The reasoning was that the current situation is a 
few years too early and that the market is simply not ready.
Desirable for the future is a value in terms of time - efficiency related to intermediation process .

The recommendation for Boplats Sverige is to continue their contact with the municipal housing 
intermediaries as well try to create added value in the form of time- efficiency current mediation 
processes. This is to promote competition against current complement Stockholm Housing Agency.
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Förord
Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleprogrammet Byggteknik och Design vid 
Kungliga tekniska högskolan och skrivs på uppdrag av Vitec Software AB. 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes under P4 VT 2016.

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra handledare Mikael Georgsson på Vitec och Sven 
Dahlström på KTH för värdefull handledning och engagemang under arbetets gång.

Vi vill även tacka:
Karin Strömberg Ekström - Förvaltaren
Katharina Arvidsson - Järfällahus 
Maria Öberg - Tyresö bostäder
Magnus Wirne - Lidingöhem
Mats Wiker - Ekerö bostäder
Lise-Lotte Billborn - Armada
Mikael Dahlberg/Christer Legnerfält - Sollentunahem
Paloma Labbe - Sigtunahem
Maria Lindblom/Annica Tuomela/Anki Karlsson - Väsbyhem
Margaretha Björk - Nynäshamns bostäder
Hans Lind - KTH
Erik Stenberg - KTH
Peter Sillen - KTH

för tiden ni tagit er att besvara våra frågor samt för de lärorika diskussionerna.
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ORDLISTA
Aktiva kunder Aktiva kunder är de som gör fem intresseanmälningar eller fler under ett år 

via Stockholms bostadsförmedling

Allmännyttiga Kommunalt ägda bostadsaktörer
bostadsaktörer

Armada Österåkers kommunala bostadsförvaltning  

Boplats Sverige Samlingsportal för hyresrätter via webben  

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Ekerö bostäder Ekerös kommunala bostadsförvaltning 

Eurostat EU:s statistikbyrå Eurostat 

Förvaltaren Sundbybergs kommunala bostadsförvaltning

Hemnet Samlingsportal och sökmotor på nätet som visar bostäder till salu 
från svenska fastighetsmäklare.

Järfälla hus Järfällas kommunala bostadsförvaltning

Lidingöhem Lidingö stads kommunala bostadsförvaltning
 

NASDAQ OMX Amerikanskt börsnoterat bolag som äger och driver Nasdaq och sju 
europeiska börser i nordiska och baltiska regionerna under 
varumärket OMX

Norrmalm Norrmalm är en central stadsdel i Stockholms innerstad.

Nynäshamns Nynäshamns kommunala bostadsförvaltning
bostäder

Opec De arabiska oljeproducerande ländernas kartell  

SCB Statiska central byrån

Sigtunahem Sigtunas kommunala bostadsförvaltning

Sollentunahem Sollentunas kommunala bostadsförvaltning

TripAdvisor Samlingsportal och sökmotor på nätet som klassas som världens 
största resesida.

Tyresö bostäder Tyresö kommunala bostadsförvaltning  

Vitec Vitec Software Group

Väsbyhem Upplands Väsbys kommunala bostadsförvaltning
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Stockholms län har idag en befolkningsökning på 30 000-40 000 personer per år och besitter idag 
ett underskott på bostäder som växer för varje år. (Länsstyrelsen)
Bostadshyresmarknaden står med växande kösystem och bostadsrättspriserna skjuter i höjden.
(Mäklarstatistik)(Stockholms bostadsförmedling) Dessa två faktorer har bidragit till att kommuner, 
byggbolag, politiker och banker nu prioriterar frågan om bostadsbyggandet. (Boverket,maj)

Stockholms län består idag av ett mångfald bostadsaktörer, både privata och allmännyttiga. De 
långa bostadsköerna fortsätter att växa och den pressade marknaden attraherar även oseriösa 
aktörer som etablerar sig på bostadsmarknaden. (Stockholms bostadsförmedling)
Majoriteten kommunala bostadsförmedlare använder sig av egna bostadsköer med egna reformer 
och kriterier på sina hyresgäster. Stockholms bostadsförmedling används som komplement eller 
som fullvärdig bostadsförmedlare i ett flertal kommuner. Detta skapar ett komplext system där 
bostadssökanden tvingas geografiskt punktsöka sig till olika bostadsköer, där specifika krav på 
aktivitet och ersättning ställs.

Boplats Sverige är en nyetablerad och webbaserad marknadsplats som startats av Vitec som en 
ny samlingsplats för Sveriges hyresbostäder. Boplats Sverige lanserades i september 2014 och 
har idag ca 50 stycken hyresvärdar som kunder, till största delen i södra Sverige. Målet med 
Boplats Sverige är att förenkla det hyreskösystem som används idag.

1.2 Målformulering
Denna rapport har två syften, att undersöka Stockholms läns framtida bostadshyresmarknad samt 
undersöka intresset av en ny framtida marknadsplats för hyresbostäder hos de kommunala 
bostadsförmedlarna.

Målet med färdigställd rapport är att kunna överlämna en tillförlitlig framtidsprognos för 
bostadshyresmarknaden samt rekommendationer för Boplats Sverige och dess satsning inom de 
kommunala bostadsförmedlarna i Stockholms län.

1.3 Huvudfrågeställningar
i) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut idag?
ii) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut om 5-10 år?
iii) Kommer bostadshyresmarknaden i Stockholms län vara i behov av en ny marknadsplats i 

framtiden?
 
1.4 Avgränsningar
Undersökningen har avgränsats till 10 av Stockholms läns 26 kommuner och vänder sig enbart till 
kommunala bostadsförmedlingar.

1.5 Lösningsmetod
Här ges en översikt av arbetsgången mot färdigställd rapport.

Skede 1. Behandlar litteraturstudie och faktainsamling gällande de faktorer som påverkar Sveriges 
bostadssituation. Politik, ekonomi, befolkning samt bostadshyresmarknaden i Stockholms län.
Syfte: Skapa en förståelse hur och vilka faktorer som styr hyresmarknaden.
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Skede 2. Behandlar kommunikation. Kommunkontakt och sökande efter kommunala 
bostadsförmedlingar. Utskick av enkätundersökning till privatpersoner samt framtagning av 
underlag och material inför de kvalitativa undersökningarna.
Syfte: Skapa en förståelse för privatpersoners syn på dagens hyresmarknad.

Skede 3. Kvalitativa undersökningar utförs. Intervjubesök hos de kommunala bostadsförmedlarna 
samt intervju- och diskussionsmöten med sakkunniga inom ämnet.
Syfte: Samla in betydande data för de huvudfrågeställningar som ska besvaras. 
 
Skede 4. Sammanställning av inkommande data från fallstudierna, enkätundersökningen och de 
olika intervjuerna upprättas. All data samlas i intervjumatriser.
Syfte: Skapa underlag för analys. 
 
Skede 5. Allt inkommet och sammanställt material analyseras och lämnar tillsammans med 
slutsatsen en rekommendation för Boplats Sverige.
Syfte: Skapa rekommendationer till Vitec för deras fortsatta arbete med Boplats Sverige. 

Steg 6. Färdigställd rapport

BILD 1-1. ARBETSGÅNG FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE AV RAPPORT
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2. Nulägesbeskrivning

2.1 Kort om Stockholms läns hyresmarknad
Stockholms läns befolkning växer, befolkningsökningen beräknas till 95 personer per dag.
(Länsstyrelsen) Det stora underskottet på bostäder växer och bidrar till att kommuner, byggbolag, 
politiker och banker nu beaktar frågan. Vad alla är eniga om, är att det krävs ett stort tillskott av 
bostäder för att kunna möta det framtida behovet samt förhindra fortsatta stigande bostadspriserna 
i länet. (Mäklarstatistik)

Stockholms län har idag ett mångfald av bostadsaktörer, både privata och kommunala, där alla 
förmedlar sina bostäder under olika former. De flesta kommunala bostadsförmedlare använder 
idag sina egna bostadsköer med specifika krav på sina hyresgäster. Dessutom används 
Stockholms bostadskö, både som komplement och som fullständig förmedlingsmetod. (Bilagor 
11.1-11.10)

För privatpersoner som är bostadssökande innebär detta krav på geografisk punktsökning efter 
bostad. Dessutom medlemskap i ett flertal bostadsköer, en del med avgift samt aktivitetskrav och 
långa kötider. Kötiderna inom Stockholms län sträcker sig upp mot 18 år i Stockholms innerstad. 
(Stockholms bostadsförmedling, 2015)

2.2 Kort om Vitec Software Group AB
Vitec Software Group AB är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den 
Nordiska marknaden. Bolaget är en växande koncern med nuvarande verksamhet i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark. (Vitec1)
 
Strategierna i bolaget är smala nischer, starka marknadspositioner, affärsmodell med hög andel 
repetitiva intäkter, höga inträdesbarriärer och en tillväxtstrategi med förvärv.
Målet är en rörelsemarginal om 15 procent men har historiskt sett i genomsnitt i uppgått till cirka 25 
procent per år. Under år 2011 godkändes Vitec på NASDAQ OMX, Stockholm. (Vitec2)

2.2.1  Affärsområden
Vitec utvecklar och standardiserar branschspecifika affärssystem inom affärsområden såsom:

BILD 2-1. VITECS AFFÄRSOMRÅDEN
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2.2.1.1 Affärsområde - Fastighet
Fastighetsgruppen erbjuder system riktat till fastighetsägare, fastighetsförvaltare och 
nyproducenter av bostäder i Sverige. Kunderna de har idag utgörs av börsnoterade, privata samt 
kommunalt ägda bygg- och fastighetsbolag.
Bland dessa kunder finns kända branschnamn såsom Skanska, Peab, JM, HSB, IKANO Bostad, 
Heimstaden, Telge bostäder och Rikshem.

Vitecs bygg- och fastighetssystem stödjer grundläggande processer som uthyrning, kundservice, 
teknisk förvaltning, energi och ekonomi.

 

BILD 2-2. VITEC - BYGG & FASTIGHETS HUVUDPROCESSER
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2.3 Boplats Sverige

Boplats Sverige är en webbaserad marknadsplats framtagen av Vitec som en tilläggstjänst för sina 
nuvarande kunder. En ny marknadsplats där kunderna erbjuds marknadsföra sina lediga 
hyresbostäder. Lanseringen skedde under september 2014 och har sedan dess skapat ett 
samarbete med över 50 stycken hyresvärdar som tillsammans besitter över 110 000 bostäder.
Till dessa hyresvärdar hör bland annat Wallenstam, HSB Dalecarlia, IKANO Bostaden, Treklövern 
bostads AB, Rikshem HGB, Hyresbostäder Norrköping och Telgebostäder. (Boplats Sverige 
salepresentation)

BILD 2-3 WWW.BOPLATSSVERIGE.SE

2.3.1 Framtidsvisioner
Boplats Sverige har idag en spridning till största del inom södra delen av Sverige, men målet är att 
få allt fler hyresvärdar att ansluta sig, så att marknadsplatsen kan agera samlingsplats för hela 
landets hyresbostäder. 
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3. Teoretisk referensram
Samhället idag digitaliseras och kraven på tillgänglighet av information över nätet ökar. 
Digitalisering har blivit ett av de största konkurrensmedel för företagen. (Svenskt näringsliv) 

De senaste åren har samlingsportaler etablerat sig på nätet och tagit en stor marknadsandel i flera 
branscher. Samlingsportaler såsom Hemnet, Airbnb och TripAdvisor är populära och erbjuder sina 
kunder en överskådlig information om vad som finns tillgängligt på marknaden. Portalerna 
behandlar sökfunktioner för bland annat bostadsrätter, boenden, flygresor och hotell världen över. 
(Samlingsportaler) 
 
Bostadshyresmarknaden är stor i Sverige och består idag av ett mångfald bostadsförmedlingar 
med olika kösystem. Genom att undersöka Stockholms läns framtida bostadshyresmarknad vill vi 
se hur förmedlarna ställer sig till ett framtida användande av en ny marknadsplats i form av en 
samlingsportal, som komplement till nuvarande system. 
 
Undersökningen avgränsas till 10 av Stockholms läns 26 kommuner och vänder sig enbart till 
kommunala bostadsförmedlingar. 

Kunskaper inhämtade från olika kurser från programmet byggteknik och design som har varit 
betydande för examensarbetet är: 

AF1722 Byggprocessen (KTH1) Grundläggande kurs som behandlar byggprocessens 
olika förlopp och vilka lagar och bestämmelser som 
påverkar byggprocessen.

HS1009 Samhällsplanering (KTH2) Kurs som behandlar bebyggelseutveckling, kommunal 
markanvändningsplanering samt bygglov och 
detaljplaner.
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4. Faktainsamling

4.1 Litteraturstudie

Första delen av litteraturstudien behandlade bakgrundsinformation om Stockholms läns 
bostadsmarknad generellt men med fokusering på Stockholms läns bostadshyresmarknad. Som 
primär informationskälla användes webben där vi sökt information hos betydande och stora aktörer 
inom bostadshyresmarknaden.
Andra delen av litteraturstudien behandlade Boplats Sverige. Där den primära information som 
användes var material från Vitec samt från Boplats Sveriges hemsida.

Information om bostadshyresmarknaden inom Stockholms län hämtades från:
- kommunernas hemsidor
- Boverket
- Länsstyrelsen
- Statistiska centralbyrån
- Stockholms bostadsförmedling
- SABO
- Mäklarstatistik 

Information om Boplats Sverige hämtades från:
- Vitec 
- Boplats Sverige hemsida

4.2 Kvalitativ studie

I den första delen av den kvalitativa studien gjordes intervjuer hos tio stycken kommunala 
bostadsförmedlingar inom Stockholms län. Där behandlades frågor om den befintliga samt 
framtida bostadshyresmarknad inom kommunerna. Dessutom behandlades diskussionsfrågor 
rörande ekonomi, bostadspolitik, bostadsutveckling samt intresset för en ny marknadsplats.

I andra delen upprättades en enkätundersökning riktad till privatpersoner för att besvara frågor 
gällande bostadshyresmarknaden ur ett privatpersons perspektiv. Enkäten besvarades av 190 
personer.

I tredje skedet intervjuades två sakkunniga inom bostadsmarknaden. Lektor Erik Stenberg samt 
professor Hans Lind, båda verksamma vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
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5. Stockholms läns bostadshyresmarknad

5.1 Kort om Sveriges befolkning 

I februari år 2016 mättes den svenska befolkningen till 9 866 670 personer vilket är en ökning med 
nio procent jämfört med föregående år. Under år 2016 förväntas befolkningen att öka med 
ytterligare 123 000 personer, varav 96 000 av dessa främst kommer från ett stort 
invandringsöverskott och resterande 27 000 är antalet födda överstigande antalet döda. (SCB)

Boverket har därigenom gjort en uppskattning om att 705 000 nya bostäder behöver produceras 
för att möta befolkningstillväxten fram till år 2025. Upplagt på 461 000 nya bostäder under de första 
fem åren och därefter 244 000 bostäder under perioden 2021-2025. (Boverket,okt) 

BILD 5-1. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 1900−2015 OCH PROGNOS FÖR 2016−2060 

5.2 Påverkande faktorer för bostadsmarknaden
I detta avsnitt beskrivs faktorer som påverkar bostadsmarknaden, detta för att skapa en förståelse 
för hur denna marknad kan komma att påverka bostadshyresmarknaden.

5.2.1 Sveriges ekonomi 
5.2.1.1 Oljekrisen 
Hösten 1973 kom den så kallade oljekrisen, som skakade om västvärlden och gav stora negativa 
ekonomiska följder. (Svd, 2011) Den 16-17 oktober beslutade kartellen Opec om att minska 
produktionen med fem procent och höja råoljans pris med 70 procent. Syftet var att straffa 
västvärden för stödet de gett Israel under Oktoberkriget, som startat den 6 oktober. Västvärden 
straffades under hösten då ett handelskrig startade och oljepriset ökade kraftigt. Vid årsskiftet hade 
priset på råolja ökat med 400 procent. (Kuriren,2013) 

Det nya begreppet stagnation föddes efter kombinationen av hög inflation som en följd av 
oljeprischocken. Börserna i världen började rasa samtidigt som tillväxten blev negativ i många 
länder. Finansmarknadens aktörer har fortfarande inte återhämtat sig efter den internationella 
bankkrisen och budgetunderskotten är ett kvarstående problem i många länder. Problemet med 
stagnation är att det inte finns några kortsiktiga åtgärder. Besparingar för att trycka tillbaka 
inflationen skulle i sin tur bidra till större arbetslöshet.

Det höga oljepriset skapade konsekvenser och allt fler länder, däribland Sverige, satsade på 
kärnkraft. (Svd,2011) Energikonsumtionen reducerades i Sverige genom bensinransonering och 
regeringen uppmanade det svenska folket att lämna bilen hemma och minska förbrukningen av 
varmvatten. Oljekrisen blev starten för ett nytänkande i Sverige rörande politik, ekonomi och miljö 
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när hela energisektorn rubbades i sina grundfundament. Krisen hade en bromsande effekt på både 
stadsplanering och byggande. Ett arbete för att minska energiåtgången i bostäderna påbörjades 
och oljeanvändningen prioriterades för produktion och sysselsättning före hushållens 
uppvärmningsbehov. Nya framväxande byggnormer föreskrev att bostäder, kontor och sjukhus 
skulle förses med mindre fönster och tilläggsisolering. Effektivitetslösningar på det befintliga 
byggnadsbestånden blev större än fokuseringen på att producera nya bostäder. (Fokus,2013)

5.2.1.2 Finanskrisen
I början på 1990 talet började den svenska finanskrisen. Finanskrisen kom att påverka den 
ekonomiska utveckligen i Sverige och hade störst påverkan på banksystemet. Det som utlöste 
finanskrisen i Sverige var hög konkurrens på kreditmarknaden, vilket gjorde att finansbolag och 
affärsbanker lånade ut pengar med för liten eftertänksamhet och i för stor utsträckning. Utlåningen 
till privatpersoner och företag som saknade tillräcklig betalningsförmåga för ränta och amorteringar 
ökade. Cirka 2000 fastighetsbolag gick i konkurs. Kronan försvagades och konsumtionen 
minskade i hela Sverige. Räntan fick ett påslag på över 500 procent vilket kom att påverka hela 
samhället. (USH)

År 1991 nådde fastighetspriserna en topp men de kom att rasa snabbt. Det var inte förrän år 1998 
som fastighetspriserna återhämtade sig till den nivån som rådde år 1991. Mellan åren 1991-1993 
nåddes bottennivån och då sjönk fastighetspriserna för hyresbostäder med cirka 25 procent. 
(Finanstidningen)

5.2.1.3 Reporäntan
Inom samhällsekonomin kan reporäntan liknas med en gas och en broms. Bedömningar av det 
svenska och internationella konjukturläget görs av Riksbanken som tar beslut om hur den ska 
justeras baserat på förväntningar om den framtida inflationsutvecklingen. Reporäntan höjs om 
Riksbanken bedömer att man behöver dämpa det framtida inflationstrycket. Utlåningsräntan hos 
bankerna påverkas av reporäntan där en höjning kan bidra till minskad investeringsvilja, mindre 
konsumtion och sjunkande börskurser. Denna minskande efterfrågan berör i sin tur inflationen 
genom att ekonomin kyls av för att undvika överhettning under en högkonjuktur. Vid sänkning av 
reporäntan så bidrar det till att marknadsräntorna sjunker vilket istället ger ökad vilja att konsumera 
och investera. En följd av detta ger ökad belåning och den allmänna prisnivån höjs. Den sänkta 
reporäntan fungerar som stimulans vid lågkonjuktur. 

Styrräntan även kallad reporänta ligger för närvarande på -0,5 procent. Sedan februari 2015 så har 
reporäntan varit negativ då finans- och skuldkrisen haft stor påverkan på räntebesluten. 
(Ekonomifakta)

BILD 5-2. UTVECKLING REPORÄNTAN
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5.2.1.4 Bolånemarknaden 
Hushållens skuldsättning har skjutit i höjden då priserna på bostäder stigit rekordsnabbt de 
senaste åren. Svenskarnas totala bostadslån uppgick i februari 2016 till 2 721 miljarder kronor. 
Regeringen har därav satt åtgärder för att förhindra att bostadsmarknaden når en ohållbar topp. 
Lånetak har införts och amorteringskrav kommer träda i kraft. (DN,2016-03-29)

I dagens läge väljer sju av tio låntagare rörlig ränta då inget pekar på en plötslig räntehöjning de 
kommande sex åren. Det spås i dagsläget en ränteökning men ingen som kommer ske snabbt och 
kraftigt. (DN,2016-03-07)

I takt med att bolånen ökar skapas en oro för en bostadsbubbla hos både myndigheter, politiker, 
banker och analytiker. (DN,2016-01-29)

BILD 5-3. DIAGRAM ÖVER SWEDBANKS BOLÅNERÄNTOR 2018-2015 

5.2.1.5 Amorteringskrav
Amorteringskravet träder i kraft från och med 1 juni 2016 och betyder att alla låntagare med en 
belåningsgrad över 50 procent kommer tvingas amortera. En låntagare med en belåningsgrad på 
50-70 procent kommer inneha ett amorteringskrav om en procent per år. De med högre 
belåningsgrad, över 70 procent, kommer inneha ett amorteringskrav om två procent per år.

Undantagsfall kan förekomma då finansinspektionen bestämt att föräldraledighet, arbetslöshet och 
långtidssjukdom kan vara anledningar till att undkomma amorteringskrav om bankerna godkänner. 
Gällande nyproducerade bostäder finns inga krav om amortering de första fem åren. Omvärdering 
av bostaden får högst ske vart femte år eller om en avsevärd förändring har gjorts. 
(Finansinspektionen)

Majoriteten svenskar amorterar idag och en ökning har skett de senaste åren. Under år 2011 
amorterade 44 procent av alla nya bolånetagare och år 2015 ökade siffran till 67 procent enligt 
finansinspektionen. Snittbeloppet per månad för de amorteringar som utfördes i fjol, var 2 000 
kronor i månaden. (DN,2016-04-14)
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BILD 5-4. DIAGRAM ÖVER BANKKUNDERNAS AMORTERINGAR

Ytterligare en framtida förändring gäller tilläggslån, som tidigare kunnat brukas vid bland annat 
renoveringar. Tilläggslånet kunde tidigare kombineras med det ursprungliga lånet och behov av 
amortering tillkom då totala beloppet översteg 50 procent av bostadens värde. De nya reglerna 
innebär att tilläggslånet separeras och får en separat amorteringstid om 10 år. (DN,2016-04-20)

5.2.2 Svensk bostadspolitik

5.2.2.1 Socialdemokratisk bostadspolitik
Sedan valet år 2014 styrs Sveriges bostadspolitik av det rödgröna blocket med Stefan Löfven som 
statsminister och Socialdemokraterna och Miljöpartiet som regeringspartier. (Val)

Socialdemokraterna vill arbeta med att minska arbetslösheten i Sverige och anser att 
bostadsbristen är en stor bidragande faktor till att det idag är svårt för företagen att rekrytera.
För att angripa bostadsbristen har partiet utlovat en ny byggoffensiv, med en ökad satsning på 
produktion av bostäder. Satsningen beräknas bli 5,5 miljarder under år 2016 och därefter en årlig 
satsning om 6,1 miljarder. (Socialdemokraterna)
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BILD 5-5. REGERINGENS BUDGET 2016 - BOSTADSBRISTEN I SVERIGE

5.2.2.2 Regeringens intentioner
Partiet arbetar för att färdigställa sitt mål om minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020, därefter 
45 000 nya bostäder om året fram till år 2030. 
Om detta efterföljs innebär det ett tillskott på 475 000 bostäder innan år 2025.
(Socialdemokraterna) Det är en lägre siffra än Boverkets senaste uppskattning om att 705 000 nya 
bostäder behövs innan år 2025 för att möta befolkningstillväxten. (Boverket,okt)

För att klara regeringens mål krävs att nya reformer upprättas. Regeringen tar därför initiativ till att 
bredda samtalen mellan de olika partierna om hur byggtakten i Sverige kan öka. Ett samarbete 
mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inletts 
med ledning av finansminister Magdalena Andersson där de ledande frågorna är:

i) Förenkla regelverken  
Förkorta tiden från idé till färdig bostad genom att förenkla plan- och byggreglerna. Se över 
krav på bostadsbyggande för kommunerna, se till att kommunerna ansvarar för att det byggs 
tillräckligt för regionens och nationens behov.

ii) Öka byggkapaciteten  
Utbilda arbetslösa till arbete inom byggbranschen. Öppna upp för utländska byggbolag som 
följer svenska byggvillkor och kollektivavtal. Som ett komplement till de större insatserna att få 
fram fler bostäder vill regeringen se över möjligheten för ansvarstagande hos statliga bolag 
såsom Akademiska hus som bygger studentbostäder och specialfastigheter. Syftet med detta 
skulle vara att få fram fler bostäder för studenter, ungdomar och övriga grupper som har svårt 
att etablera sig på bostadsmarknaden.

iii) Finansiering och ökad rörlighet 
Regeringen har infört ett investeringsstöd och ekonomiskt stöd för hyresrätter till kommuner för 
ökat byggande. Även det befintliga bostadsbeståndet behövs användas mer effektivt. 
Regeringen vill också se över bostadssektorn och skatternas utformning för att främja ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden.

Regeringen säger sig vara villiga att fortsätta utveckla bostadspolitiken och byggtakten tills 
behoven på bostadsmarknaden är uppnådda. (DN,2016-01-13)
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5.2.2.3 Utdrag ur regeringens investeringsplaner 2016

BILD 5-6. REGERINGENS BUDGET 2016 - INVESTERINGAR I SVERIGES JOBBAGENDA

BILD 5-7. REGERINGENS BUDGET 2016 - INVESTERINGAR FÖR FLER BOSTÄDER
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5.3 Stockholm läns bostadshyresmarknad

5.3.1 Bostadspriser i Stockholms län
I Stockholms län bor det cirka 2,2 miljoner invånare och länet växer för varje år med 30 000-40 000 
personer (Länstyrelsen). Länet har en bostadsrättsmarknad med höga bostadspriser som i sin tur 
bidragit till olovlig andra hands uthyrning för ekonomisk vinning. Den stigande konjunkturen 
tillsammans med dagens ränteläge och det låga utbudet av bostäder bidrar till en hastig prisökning 
i länet. (Boverket,maj)

Under år 2015 ökade priset på bostadsrätter med 15 procent i Stockholms län. 
Kvadratmeterpriset i innerstaden har ett snittpris om 88 600 kr/kvm jämfört med snittpriset om 42 
700 kr/kvm i närförort. (Mäklarstatistik) De höga bostadspriserna ställer hårda krav på ekonomiska 
tillgångar för de som önskar ta sig in på bostadsrättsmarknaden.

5.3.2. Upplåtelseformer i Stockholms län 
Nedan visas ett diagram över uppdelningen av upplåtelseformerna i Stockholms län.
Bostadsrätter och äganderätter utgör idag tillsammans 63 procent av bostadsbeståndet. 

BILD 5-8. DIAGRAM ÖVER UPPLÅTELSEFORMER I STOCKHOLMS LÄN
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5.3.3 Efterfrågan av bostadshyresmarknaden i Stockholms län
Efterfrågan är hög på hyresbostäder i Stockholms län och enligt Boverkets bedömning har 
samtliga kommuner haft ett underskott av bostäder de senaste åren.

BILD 5-9. DIAGRAM ÖVER  STOCKHOLM LÄNS KOMMUNERS ÖVER- OCH UNDERSKOTT AV HYRESBOSTÄDER 
I OLIKA DELAR AV KOMMUNEN

Enligt kommunerna så är behovet stort av nya mindre hyresbostäder, och tvårumslägenheter är 
den lägenhetstyp med störst efterfrågan. 

Boverkets siffror påvisar att 7 300- 8 000 nya hyresbostäder beräknas påbörjas under år 2016. 
Större delen av nybyggnationerna spås ske i Stockholms stad där antalet hyresbostäder kan 
komma fördubblas. 3 300 av dessa hyresbostäder planeras färdigställas under år 2016 där hälften 
kommer att tillhöra allmännyttan. Detta påvisar en ökning jämfört med föregående år, då 1 200 
hyresbostäder påbörjades, varav en tredjedel då byggdes för allmännyttan. (Boverket,maj)

5.3.4 Stockholms bostadsförmedling
Stockholms bostadsförmedling förmedlar flest hyresbostäder i Stockholms län. Januari 2016 
uppmättes förmedlingens bostadskö till 516 665 personer, vilket är en ökning med nio procent från 
föregående år. 

BILD 5-10. DIAGRAM AV BOSTADSKÖNS UTVECKLING FRÅN 2006 TILL 2015
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Av de personer som står i bostadskön är hälften bosatta i Stockholms stad, en tredjedel i övriga 
Stockholms län och 15 procent i andra delar av landet. Majoriteten av dessa har redan ett ordnat 
boende i form av förstahandskontrakt, bostadsrätt, äganderätt eller som inneboende. 14 procent av 
dessa räknas till aktiva kunder.

För att få stå i Stockholms bostadskö så måste man ha fyllt 18 år och ha ett svenskt 
personnummer eller ett så kallat samordningsnummer. Den årliga köavgiften är 225 kronor och 
den summan är bestämd av Stockholms stads kommunalfullmäktige. (Stockholm 
bostadsförmedling,2014) 

Kötiden för en hyresbostad i Stockholms bostadsförmedling varierar, längst kötid råder i 
Stockholms innerstad. Där Norrmalm enligt 2015 års siffror hade längst kötid om 16 år jämfört med 
den kortaste kötiden på fyra år i förortskommunerna Södertälje och Sigtuna.

BILD 5-11. DIAGRAM STOCKHOLM BOSTADSFÖRMEDLINGS KÖTIDER UNDER ÅR 2014-2015

Under år 2015 var den genomsnittliga kötiden för hela länet 8,2 år vilket var en ökning mot 
föregående år då snittkötiden var 7,7 år.
 
Stockholms bostadsförmedling förmedlar även bostäder via Bostadssnabben, där förmedling sker 
utan kötid. Under år 2015 förmedlades 71 hyresbostäder genom Bostadssnabben. Många av 
dessa var nyproducerade bostäder i Sollentuna och Uppsala (Stockholms bostadsförmedling,
2015).
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6. Fallstudier

6.1 Utvalda kommuner 
I detta avsnitt ges en kort geografisk beskrivning av de tio utvalda kommunerna inom Stockholms 
län som valts ut för fallstudie.
De tio utvalda kommunerna är i första hand kranskommuner med kommunala bostadsförmedlingar 
men dels också utvalda efter specifikt intresse för Vitec.

De tio utvalda kommunerna är:
• Ekerö
• Järfälla
• Lidingö
• Nynäshamn
• Sigtuna
• Sollentuna
• Sundbyberg
• Tyresö
• Upplands Väsby
• Österåker

BILD 6.1 PLACERING AV STOCKHOLMS LÄNS KOMMUNER I SVERIGE
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6.2. Resultat fallstudie
I detta avsnitt redovisas en sammanställning av resultat av data från intervjumatris. Fullständig 
redovisning finns tillgänglig i bilagorna 11.1-11.10.
Frågorna som behandlats är följande:

1. Antal invånare

2. Antal befintliga hyresbostäder

�31

0

15 000

30 000

45 000

60 000

75 000

Arm
ad

a

Eke
rö  

bo
stä

de
r

Förv
alt

are
n

Jä
rfä

llah
us

Lid
ing

ö  

he
m

Nyn
äs

ha
mns

 

bo
stä

de
r Sigt

un
a  

he
m

Solle
ntu

na
 

he
m Ty

res
ö  

bo
stä

de
r

Väs
by

he
m

42 66146 177

70 251

44 786

27 500

46 302

72 429

46 110

26 984

42 130

0

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

Arm
ad

a

Eke
rö  

bo
stä

de
r

Förv
alt

are
n

Jä
rfä

llah
us

Lid
ing

ö  

he
m

Nyn
äs

ha
mns

 

bo
stä

de
r Sigt

un
a  

he
m

Solle
ntu

na
 

he
m Ty

res
ö  

bo
stä

de
r

Väs
by

he
m

4 500

3 128

5 600

4 600

2 195

531

5 560

8 000

821
1 500



3. Antal planerade nybyggnationer av hyresbostäder

4. Antal personer i kommunal bostadskö

5. Snittkötid kommunal bostadskö
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6. Snittsökande per bostad

7. Kriterier för köplats

8. Kriterier för att hyra bostad
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9. Pris/kvm och år befintliga bostäder

10. Pris/kvm och år nybyggnation

11. Användare av Stockholms bostadsförmedling

12. Ökning/minskning av bostadskö

 
13. Affärssystem bostäder
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Diskussionsfråga 1
Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 000 nya bostäder behövs 
för att täcka behovet innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Diskussionsfråga 2
Anser ni att de nya amorteringskrav som införs i Sverige from 1 Juni 
2016 kommer påverka bostadshyresmarknaden?

Diskussionsfråga 3
Anser ni att investeringsstödet som regeringen infört kommer motivera 
kommuner att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Diskussionsfråga 4
Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och sälja era bostäder?

Diskussionsfråga 5
Nyproduktion och nyrenoveringar kan innebära höga månadsavgifter. 
Har ni någonsin haft ett problem att förmedla dessa?

Diskussionsfråga 6
Anser ni att en samlingsplats för Sveriges hyresbostäder skulle gynna 
bostadsförmedlarna i ett marknadsföringsperspektiv?

Diskussionsfråga 7
Har ni erfarenhet av problem med oseriösa aktörer gällande era 
bostäder?

Diskussionsfråga 8
Ser ni positivt på en ny marknadsplats som komplement till er bostadskö 
inom loppet på 5-10 år?
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7. Analys 
I detta avsnitt visas de analyser och diskussioner som begrundats från resultaten i fallstudie, 
intervjuer och enkätundersökning. 

Huvudfrågeställningarna som analyseras och diskuterats:
i) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut idag?
ii) Hur ser Stockholms läns bostadshyresmarknad ut om 5-10 år?
iii) Kommer bostadshyresmarknaden i Stockholms län vara i behov av en ny marknadsplats i 

framtiden?

7.1 Analys och resultat av fallstudie
I detta avsnitt redovisas analys och diskussion av resultaten från fallstudie. Diagrammen nedan 
visar en överskådlig bild av resultatet på huvudfrågeställningarna i detta arbete. 

Kommunernas framtida bostadshyresmarknad spås öka med 24 procent de kommande tio åren 
och intresset för en ny framtida marknadsplats samtycks till 70 procent av de besökta kommunala 
förmedlingarna.

7.1.1 Analys av huvudfrågeställningarna i fallstudie
I de fallstudier som utförts hos de kommunala bostadsförmedlingarna har svaren varierat efter 
bolagens storlek och förutsättningar, men i svaren finnes en samstämmig uppfattning, vilket givit 
god reliabilitet för resultaten. 

7.1.1.1 Hur ser bostadshyresmarknaden ut idag?
Politisk osämja har lett till att byggnationerna minskat de senaste åren och glappet mellan behov 
och tillgång av bostäder har ökat. Bostadsbehovet är stort och vi står idag med en prognostiserad 
behovssiffra om 705 000 nya bostäder innan år 2025, vilket ställer krav på en byggtakt likt 
miljonprogrammets.

Miljonprogrammet bidrog till en stark nyproduktion av bostäder i Sverige mellan åren 1940-1970, 
då 70 000 nya bostäder producerades per år innan oljekrisen drabbade Sverige. Bakom 
miljonprogrammet låg en långsiktig och ingående planering. Samhället byggdes upp och skapade 
kapacitet genom industri, regelverk, finansiering samt utbildning innan byggnationerna startade. 
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Tio år krävdes för att öka byggtakten från 40 000- 70 000 bostäder om året. Nu år 2016 står 
Sverige med samma behov av byggtakt men med sämre förutsättningar. 

BILD 11-12.2. DIAGRAM ÖVER BOSTADSBYGGANDET I SVERIGE 1938-2014

Alla förmedlingar som besökts hävdar att viljan finns att bygga, men ser skeptiskt på det 
tidsintervall som är satt med de förutsättningarna som finns idag.
Samtliga ställer sig eniga om att processen från idé till färdig bostad idag är mycket tids- och 
resurskrävande. Bidragande faktorer till detta sägs vara:

- regelverk och föreskrifter för byggnationer idag
Nya regler och föreskrifter har tillkommit genom åren och allt större krav ställs på standarden för 
nybyggnationer. 

- begränsad marktillgång
Avsättning av mark för bostadsbyggnationer är idag en tidskrävande process där stora delar av 
mark ej får bebyggas på grund av olika föreskrifter. I storstäderna är marktillgång en bristvara där 
på- och tillbyggnationer är den metod som får tillämpas. 

- bristfällig arbetskraft
Byggbranschen behöver rekrytera folk. Idag finns inte tillräckligt med byggentreprenörer för att 
klara byggbehovet. 

- viljan att ”bygga smart”
Kommuner vill ”bygga smart”, detta kräver långsiktig planering i form av vad och vilka man bygger 
för. Detta för att undvika tidigarelagda renoveringsprojekt och bostäder som står tomma på grund 
av att de inte motsvarar behovet.

Alla ovanstående faktorer bidrar till att bostadsaktörerna har svårt att klara sina byggkalkyler idag. 
Priserna pressas upp till fördel för byggentreprenörerna då marknaden är begränsad och 
bostadsstandarder har höjts. Detta bidrar till höga byggkalkyler som i sin tur leder till förhöjda 
hyresavgifter.
Trots detta påstår endast tio procent av förmedlarna att de i dagsläget upplevt problem att få ut 
sina nyproduktioner och nyrenoverade bostäder på marknaden.

7.1.1.2 Hur ser bostadshyresmarknaden ut om 5-10 år?
Regeringen som i dagsläget har en rödgrön styrning utlovar 475 000 lägenheter innan år 2025. För 
att detta ska vara möjligt att genomföra krävs nya reformer gällande regelverken, ökad 
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byggkapacitet samt finansiering. Något som regeringen lovat samverka över partigränser för att 
genomföra.

Enligt undersökning ökar samtliga kommunala bostadsköer och regeringen vill nu sätta krav på 
bostadsbyggande för kommunerna och se till att kommunerna ansvarar för att det byggs tillräckligt 
för regionens och nationens behov. 
På grund av detta inför regeringen ett investerings- och ekonomiskt stöd för de kommuner som 
bygger. Vid frågan om detta motiverar kommunerna att bygga mer, var 40 procent av förmedlarna 
enhälligt positiva, medan resterande påstod att problemfaktorn ligger på annat håll.

Genom de intervjuer som genomförts anger 90 procent av förmedlarna att de planerar 
nybyggnationer de kommande åren. För att få en tydligare bild skapades diagrammen nedanför för 
att påvisa antal planerade nybyggnationer i förhållande till det befintliga bostadsbeståndet. 
Resultatet visar att 30 procent av förmedlarna planerar en ökning på mer än 25% av 
bostadsbeståndet fram till år 2025. 

Kommunal 
bostadsförmedling

Befint. 
hyresbostäder 
[st]

Nyprod. 
hyresbostäder 
[st]

Procentuell ökning av 
bostadshyresbeståndet

Armada 1500 500 33 %

Ekerö bostäder 821 200 24 %

Förvaltaren 8000 2000 25 %

Järfällahus 5560 3000 54 %

Lidingöhem 531 0 0 %

Nynäshamns bostäder 2195 200 9 %

Sigtunahem 4600 317 7 %

Sollentunahem 5600 800 14 %

Tyresö bostäder 3128 600 19 %

Väsbyhem 4500 1000 22 %

Summa: 36 435 8 617 24 %
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Om alla bostäder som utlovats produceras skapar detta totalt 8 617 nya bostäder fram till år 2026 i 
de kommuner som besökts. Detta innebär en total ökning om 24 procent av bostadsbeståndet 
bland de besökta förmedlingar i Stockholms län inom de kommande tio åren. Se nedanstående 
diagram för års specifikation. 

Nästa faktor som analyserats är de kommande hyresavgifterna för de nyproducerade bostäder. 
Nedanstående diagram visar hyresökningen hos de nyproducerade bostäder jämfört med det 
befintliga bostadsbeståndet. 
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För nyproduktion spås ett kvadratmeter pris upp till 1850 kr/kvm. Detta kan idag liknas med 
Stockholms innerstads priser och är ett resultat av de ansträngda byggkalkylerna som tidigare 
nämnts. Vid noggrannare analys beräknades den procentuella prisökningen där 60 procent av 
förmedlarna, inför en höjning på över 50 procent av hyresavgifterna för de nyproducerade 
bostäderna jämfört med det befintliga bostadsbeståndet.

TABELL 7. PROCENTUELL PRISÖKNING AV HYRESAVGIFT FÖR NYPRODUKTION JÄMFÖRT MED 
HYRESAVGIFT FÖR BEFINTLIGA BOSTÄDER

Frågeställningar kring vilka man bygger för blir betydande för alla som producerar bostäder, 
dessutom frågan var och hur man väljer att bygga. En hyresavgift om 1850 kr/kvm och år 
resulterar i att en trerumslägenhet på 85 kvm får en hyresavgift om13 100 kr per månad. Dessa 
priser kan komma bli konkurrerande med bostadsrättsmarknaden.

Till fördel för bostadshyresmarknaden införs 1 juni 2016 ett amorteringskrav på de som söker 
bostadslån. Av de förmedlingar som intervjuats tror 60 procent att det kommer att påverka den 
kommande bostadshyresmarknaden. 

7.1.1.3 Kommer bostadshyresmarknaden i Stockholms län vara i behov av en ny 
marknadsplats i framtiden?
Kvalitativa undersökningen hos de kommunala bostadsförmedlarna påvisade ett samstämmigt 
tycke om 70 procent gällande frågan om en ny framtida marknadsplats, där förslaget ansågs 
positivt. De 30 procent som misstyckte ser prognosen över framtida nybyggnationer som osäker 
och finner svårigheter i den och dess tillämpning inom Stockholms län. De anser att ett senario 
med minskade bostadsköer och ett överskott av bostäder inte är troligt inom Stockholms län de 
kommande tio åren.

Produktion och planering av nya bostäder ökar och målet om att skapa en mer balanserad 
bostadsmarknad eftersträvas. En risk som detta medför för förmedlarna, är på längre sikt en 
minskad efterfrågan av bostäder samt minskande bostadsköer. Om efterfrågan på bostäder 
minskas kommer marknadsföringsarbetet behöva bli större, och kommunerna kan därav i 
framtiden se ett behov av en ny marknadsplats. 

Kommunal 
bostadsförmedling

Snittvärde 
befint. 
hyresavg. 
[kr]

Snittvärde 
nyprod. 
hyresavg. 
[kr]

Snitthyra 
prisökning
[kr]

Procentuell 
prisökning

Armada 1223 1700 477 39 %

Ekerö bostäder 1190 1850 660 55 %

Förvaltaren 1050 1825 775 74 %

Järfällahus 1024 1800 776 76 %

Lidingöhem 1100 0 0 0 %

Nynäshamns bostäder 1002 1630 628 63 %

Sigtunahem 1240 1580 340 27 %

Sollentunahem 1217 1750 533 44 %

Tyresö bostäder 1107 1700 593 54 %

Väsbyhem 1100 1670 570 52 %
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Nyproduktion och nyrenoveringar är kostsamma, och bidrar till höga hyresavgifter. Detta kan 
medföra problemetik gällande förmedlingen av de större bostäderna om utbudet blir större i 
Stockholms län och efterfrågan minskar. Då hyresavgifterna höjs så ökar också kraven på 
hyresgästens ekonomi. De personer som har ekonomin som krävs för en stor nyproducerad 
hyresbostad har oftast möjlighet till ett eventuellt bostadsköp. Bostadsrättsmarknaden blir alltså 
konkurrenskraftig gällande de större hyresbostäderna. Tio procent av förmedlarna har under 
intervju angett att de haft tidigare problem att förmedla sina större lägenheter och då hänvisat 
dessa objekt vidare till Stockholms bostadsförmedling för hjälp med förmedlingen. Här ses en 
möjlighet till användning av ny marknadsföringsplats i framtiden av de som ställde sig positiva till 
frågan. 

Kommunerna tror att en ny marknadsplats som funktion av en samlingsplats skulle vara positivt i 
ett privatpersons perspektiv då det underlättar sökandet. Men understryker även att det skulle vara 
intressant för förmedlare ur ett marknadsföringsperspektiv och om ett mervärde fanns i form av 
effektivisering av förmedlingsprocessen. De ställer sig skeptiska till att en samlingsplats skulle 
bidra till konkurrens mellan förmedlarna då många kommuner idag redan samarbetar för att 
utvecklas framåt.

Ett vanligt problem som förmedlarna beskriver är olovlig andra hands uthyrning och oärliga 
överskrivnings kontrakt som de tvingas hantera dagligen. Oseriösa aktörer som tar betalt för att 
förmedla lägenheter eller köplatser som inte existerar förkommer också. Frågan om en ny 
marknadsplats skulle kunna minska dessa problem, besvarades med att de oseriösa aktörerna 
förmodligen skulle få en mindre roll, men att andra hands uthyrningen blir ett kvarstående problem 
då det kräver andra åtgärder i form av nya rättigheter för förmedlarna.

7.2. Analys och resultat av intervjuer
I detta avsnitt redovisas en sammanställning från de intervjuer som genomförts med forskare och 
experter inom området. Fullständig redovisning av intervjuerna finns tillgänglig i bilagorna 
11.11-11.12.

7.2.1 Analys intervju Hans Lind
Hans Lind professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan har under arbetets gång 
intervjuats då han besitter stor kunskap gällande bostadsmarknaden i Sverige.

Hans Lind påstår att ett nytt miljonprogram behövs byggas för att möta dagen behov, men att 
dagens resurser inte kommer att räcka till. Han ser en brist i resursplanering och planlagd mark.

Hans Lind påpekar att politiker idag diskuterar att bygga en kopiös mängd bostäder för att möta 
behovet, men enligt Hans Lind handlar det inte om hur mycket man bygger, utan för vilka och vad 
man bygger. Han anser att det som byggs idag är för kostsamt och tror på en framtida satsning av 
byggnationer i mindre önskvärda områden med lägre bostadsstandard och på så sätt skapa 
billigare boenden.

Hans Lind anser att dagens bostadshyresmarknad är under stort tryckt men att om tio år kan det 
se annorlunda ut. Han ser positivt på en framtida samlingsplats för hyresbostäder i Stockholms län 
då det bland annat skulle gynna människor från andra regioner att lättare kunna söka sig till 
Stockholms län. De kommuner som idag har köer som gynnar invånarna som redan bor eller 
arbetar i kommunen, borde tas bort då det kan diskuteras som ett slags diskriminering påstår Hans 
Lind. 
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7.2.2 Analys intervju Erik Stenberg
Erik Stenberg arbetar som är lektor och expert inom miljonprogrammet vid Kungliga tekniska 
högskolan och har intervjuats för sin expertis och kunskap gällande bostadshyresmarknaden.

Erik Stenberg påstår likt Hans Lind att 705 000 nya bostäder innan år 2025 inte är en möjlig siffra 
med dagens kapacitet och resurser. Enligt hans prognos så kan snittet på bostadsbyggandet 
komma att öka till 55 000 bostäder per år vilket genererar totalt 550 000 nya bostäder fram till år 
2025.

Erik Stenberg spår ingen liknande topp på bostäder som vi nådde under miljonprogrammet. Han 
anser att hyresmarknaden kommer kvarstå under en pressad marknad de kommande fem åren.

Erik Stenberg anser att behovet av en ny marknadsplats finns, men hur stor efterfrågan av den 
marknadsplatsen kommer bli vill han inte spekulera i. 

7.3 Analys och resultat enkätundersökning
I detta avsnitt redovisas en sammanställning från den enkätundersökning som skickades ut till 
privatpersoner för att besvara frågor gällande bostadshyresmarknaden i Sverige. Fullständig 
redovisning av undersökningen finns tillgänglig i bilaga 11.13.

I enkätundersökningen har tio frågor blivit besvarade av totalt 190 personer.
 
66 procent av de som deltog bor för tillfället i Stockholms län och 37 procent av personerna bor i 
en hyresrätt. 55 procent står i en bostadskö där de vanligaste utfallet hamnade på mellan 1-4 
stycken olika bostadsköer. De flesta bostadsköer är avgiftsfria men det förekommer även 
bostadsköer med avgift för att förmedla bostäder. (Stockholm bostadsförmedling,2015) Enligt 
enkäten betalar 34 procent för att stå i en bostadskö. Oseriösa aktörer ökar på 
bostadshyresmarknaden, enkäten påvisade att 16 procent råkat ut för en oseriös aktör i sitt 
sökande efter hyresbostad. 83 procent av personerna anser att det produceras för lite 
hyresbostäder i Stockholms län och 37 procent har under en period hyrt en bostad i andra hand 
inom länet. Avslutningsvis ställdes frågan om det borde finnas en samlad marknadsplats där man 
avgiftsfritt kan finna lediga hyresbostäder i Sverige, 94 procent svarade ja. Av de 190 personer 
som besvarade frågan var 43 procent mellan 18-25 år.

Av resultaten är det tydligt att fler hyresbostäder inom Stockholms län efterfrågas och att intresset 
för en samlad marknadsplats i framtiden är stort.
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8. Slutsats
Befolkningen ökar i Sverige och behovet av bostäder prioriteras då det hotar att påverka 
arbetsmarknaden och kosta Sverige stora summor i förlustintäkter.

Enligt våra undersökningar behövs nedanstående åtgärder genomföras för att bistå den byggtakt 
som idag efterfrågas:
- nya reformer för regelverk
- utbilda personer inom byggbranschen
- öppna upp för utländska byggbolag som följer svenska byggvillkor och kollektivavtal
- effektivisera avsättning av mark för bostadsbyggande
- lösa den politiska osämja som finns idag angående resursplacering

Regeringen utlovar idag 475 000 nya bostäder innan år 2025, men det är inte i närheten av vad 
behovet spås bli. Invandringen ökar i Sverige och har blivit en prioriterad fråga för alla kommuner. 
Hanteringen av nödlösningar för nyanlända står i fokus år 2016 och påverkar antalet möjliga 
nybyggnationer samtidigt som bostadsköerna växer.
Parallellt står miljonprogrammets bostäder och kräver underhåll i form av renovering samt rotning. 

Enligt våra undersökningar kommer dagens förutsättningar inte klara behovet om 705 000 nya 
bostäder innan år 2025. Vi står inför ett decennium som kommer kräva mycket planering och 
åtgärder av dagens system innan byggtakten som behövs för att täcka behovet kan uppnås. 

Förmedlarna ser trots detta hoppfullt på en mer balanserad marknad inom loppet på tio år, men 
anser att frågan om en ny marknadsplats är för tidigt väckt. Majoriteten av de kommunala 
bostadsförmedlarna såg positivt på förslaget om en ny marknadsplats och 70 procent delgav ett 
framtida intresse för marknadsplatsen. Att marknadsplatsen ger ett mervärde i 
förmedlingsprocessen för bostadsförmedlarna samt kan implementeras i deras nuvarande system 
är förutsättningar som kommer efterfrågas. 
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9. Rekommendationer 

9.1 Vitec
Rekommendation till Boplats Sverige är att fortsätta sin kontakt med de kommunala 
bostadsförmedlarna samt försöka skapa ett mervärde i form av tidseffektivisering gällande 
förmedlingsprocessen för förmedlarna. Detta för att verka konkurrenskraftigt mot nuvarande 
komplement Stockholms bostadsförmedling.

Boplats Sverige är en marknadsplats som har en stark efterfrågan hos privatpersoner idag, och 
anses som ett möjligt framtida komplement för ett flertal kommunala förmedlare inom Stockholms 
län. Majoriteten av förmedlarna som intervjuades var positiva till Boplats Sverige och spår att 
efterfrågan av en ny marknadsplats kommer vara större inom loppet på fem år. 

9.2 Framtida examensarbeten
En kompletterande del till denna rapport kan undersöka skillnaden i hur privata hyresvärdar ställer 
sig till framtida nybyggnationer och en ny marknadsplats i jämförelse med de kommunala 
hyresvärdar.

Alternativt en undersökning av de regelverk som finns idag för byggnationer och hur man skulle 
kunna tidseffektivisera dagens byggprocesser genom ändringar i regelverken. 
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http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/boverkets-indikatorer-
maj-2015.pdf

Boverket,okt [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/reviderad-prognos-for-
byggbehovet-av-bostader/

DN,2016-01-13 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-samarbeta-om-okat-bostadsbyggande/

DN,2016-01-29 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
 http://www.dn.se/ekonomi/scb-bolanen-okar-snabbare/

DN,2016-03-07 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.dn.se/ekonomi/manga-valjer-rorligt-trots-unikt-rantelage/

DN,2016-03-29 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
 http://www.dn.se/ekonomi/fortsatt-brakfest-pa-bolan/

DN,2016-04-14 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
 http://www.dn.se/ekonomi/svenskarnas-amortering-okar-kraftigt/
 
DN,2016-04-20 [webbsida på internet] Tillgänglig på:  
 http://www.dn.se/ekonomi/nya-amorteringskrav-fran-1-juni-det-har-galler/

Ekonomifakta [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/

Finansinspektionen [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Nytt-forslag-till-amorteringskrav/

Finanstidningen [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/71-den-svenska-
finanskrisen

Fokus [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.fokus.se/2013/10/in-i-morkret/ 

KTH1 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/AF1722 

KTH2 [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
https://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1009

Kuriren [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.kuriren.nu/nyheter/oljekrisen-1973-andrade-allt-6992056.aspx
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Länsstyrelsen [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/laget-i-
lanet-bostadsmarknaden-2015-webb.pdf

Mäklarstatistik [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.maklarstatistik.se/maeklarstatistik/riket.aspx?Typ=Boratter&srt=desc&tab=PU12

Samlingsportaler [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.hemnet.se
https://www.airbnb.se
https://www.tripadvisor.se

SCB [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/

Socialdemokraterna [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Bostad/

Stockholm bostadsförmedling,2014 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
https://bostad.stockholm.se/nyhetsarkiv/2014/beslut-om-att-ta-bort-formedlingsavgiften/

Stockholms bostadsförmedling,2015 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
https://bostad.stockholm.se/statistik/summering-av-aret-2015/

Svd [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.svd.se/70-talets-oljekriser-i-repris

Svenskt näringsliv [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/foretagen-och-digitaliseringen_648144.html

USH [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://upptacksverigeshistoria.se/finanskriserna-i-sverige-1990-och-2008/

Val [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/

Vitec1 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.vitec.se/Om-Vitec/

Vitec2 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.vitec.se/Om-Vitec/Mal-och-strategier/

10.3 Andra källor
Boplats Sverige salepresentation [prezi presentation] av Mikael Georgsson, Vitec Software 
Group AB

Enkät hyresmarknaden [webbundersökning på internet] Tillgänglig på:
http://www.enkät.se/survey.php?pid=22455&mpid=07cd32311c0fdbff8c711ee065337997
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10.4 Bildkällor

Bild 2-1. - 2-3. [prezi presentation] av Mikael Georgsson, Vitec Software Group AB

Bild 5-1. [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/
Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-
befolkning-20152060/273426/

Bild 5-2. [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Styrrantan/

Bild 5-3. [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://hypotek.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_844632.pdf

Bild 5-4. [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.dn.se/ekonomi/bankernas-bolanekrav-redan-hardare-an-reglerna/

Bild 5-5. - 5.7. [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.slideshare.net/VIRGOkonsult/stefan-lfven-mfl-presentation-20150825-investeringar-i-
sveriges-nya-jobbagenda

Bild 5-8. [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/laget-i-
lanet-bostadsmarknaden-2015-webb.pdf

Bild 5-9. [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/laget-pa-
bostadsmarknaden/storstadsregionerna/

Bild 5-10. - 5-11. [webbsida på internet] Tillgänglig på:
https://bostad.stockholm.se/statistik/summering-av-aret-2015/

Bild 6.1 [E-mail] Dialog med: 
Mikael Georgsson (2016-03-29), handledare Vitec software group AB 

Bild 11-11. [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://fastighetsnytt.se/2016/04/ett-nytt-miljonprogam-men-absolut-inte/

Bild 11-12.1 [webbsida på internet] Tillgänglig på:
http://fastighetsnytt.se/2016/04/blandade-upplatelseformer-pa-berget-i-alby/

Bild 11-12.2 [E-mail] Dialog med: 
Erik Stenberg (2016-05-12) lektor arkitektur, KTH ABE

10.5 Matriskällor
(1) - (10) [webbsida på internet] Tillgänglig på: 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
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11.1 Bilaga Österåker kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Armada
Undersökning: Intervju via besök

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Armada

Datum för besök 2016-05-09

Kontaktperson Lise-Lotte Billborn

Roll och bakgrund kontaktperson Vice VD och förvaltningschef

Fråga 1. Antal invånare 42 130 personer (1)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 1 500

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

500 lägenheter till år 2020. Ungefär 50-100 
lägenheter per år.

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 3 300 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

3-4 år. För dyrare hyresrätter kortare kötid.

Fråga 7. Snittsökande per bostad 300 personer på fastlandet. Ute på öarna är det 
färre.

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökande

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år.                                                   
Inkomst:  Man måste tjäna tre gånger sin 
månadshyra.                                                       
Andra kriterier: Inga betalnings anmärkningar.    

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1700 kr kvm/år  

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1223 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Momentum
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Diskussionsfrågor Armada

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Min privata uppfattning är att med de regelverk och 
de byggkostnader som är så mäktar inte bolagen 
med den stora mängden. Kanske bör man fundera 
på andra former av bostäder med andra krav.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Jag vet faktiskt inte. Små bostadsrätter kommer nog 
alltid gå och sälja ända. Men jag tror inte vi kommer 
märka av det speciellt mycket. 

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Nej vi har inte tittat på det, jag är osäker på om det 
trätt i kraft. 

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Vi har vår hemsida, men i dagsläget behövs inte 
mer än så.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Nej inte idag. Vi genomförde en nyrenovering av ett 
miljonprogramshus som därav fick höga hyror, där 
fick vi fundera ett kort tag hur vi skulle hantera detta. 
Men det är inget som vi ser som ett problem, vi får 
ut dom ändå.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

I en kommun som har svårt att få ut sina bostäder är 
det positivt, men hos oss finns inte det behovet idag. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Vi har en del problem med oseriös 
andrahandsuthyrning, där får vi in mycket tips som 
vi jobbar med.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Nej, jag spår inte att Stockholm kommer stå med 
tomma lägenheter framöver, så jag har svårt att se 
behovet av en sådan marknadsplats idag, förutom 
att det är positivt för privatpersoner att få en mer 
övergripande översikt.

�49



11.2 Bilaga Ekerö kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Ekerö bostäder
Undersökning: Intervju via besök

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Ekerö bostäder

Datum för besök 2016-05-11

Kontaktperson Mats Viker

Roll och bakgrund kontaktperson VD Ekerö bostäder sedan 2014. Tidigare VD hos 
Pratikertjänst. Tidigare fastighetschef hos 
akademiska under 11 år.

Fråga 1. Antal invånare 26 984 personer (2)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 821

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 200 lägenheter till år 2018.                           
Varav 79 lägenheter ska påbörjas under åren 
2016-2018.

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 4 000 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

5-7 år 

Fråga 7. Snittsökande per bostad 112 personer 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökning. Steg kraftigt fram till år 2014. Ungefärlig 
ökning med 100 personer per år. 

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år                                                  
Inkomst: Inkomst om tre gånger sin månadshyra.                
Andra kriterier: Inga betalnings anmärkningar eller 
skulder hos kronofogen.    

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1850 kr kvm/år                                                      
(Inte byggt något sedan 1992)

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1190 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Vitec
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Diskussionsfrågor Ekerö bostäder

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Idag nej. Ska man klara en sådan byggtakt måste 
det hända saker gällande de regelverk vi har idag, 
de måste lättas upp. Pengarna och viljan att bygga 
finns, men administrationsdelen släpar. Det är en 
bristvara idag på konsulter, arkitekter, projektörer 
och byggchefer i Sverige idag.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Marginell skillnad. Möjligtvis att unga kan få det 
svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Investeringsstödet har det talats om i ett år nu, men 
det finns fortfarande inte på plats. Däremot kom en 
ekonomisk stimulans, men det går till kommunen 
och det var inga stora summor. Med 
investeringsstöd kommer också krav, så i det stora 
hela ser jag inte det som något avgörande i våra 
framtida byggnationsplaner.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Både ja och nej. Inte för att hyra ut lägenheter, där 
ser vi inget behov av att locka kunder. Men det är 
klart att det vore bra om vi började marknadsföra 
varumärket, det kommer vi nog göra mer i 
framtiden.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Som jag ser det idag så är det svårt att förutspå då 
vi inte byggt någonting på länge. Vi tror att vi 
kommer få ut vår nyproduktion utan problem, men 
blir det problem kommer vi att söka oss efter ett 
annat komplement till vår bostadskö.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Rent spontant så är det positivt, men jag anser 
behovet av det ganska litet just nu. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Problemet är inte så omfattande då vi är en liten 
kommun, men det förekommer att lägenheter som 
inte är lediga dyker upp på nätet, även en del 
oärliga överlåtelsekontrakt kommer in.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Betalningsviljan är så mycket högre än vad 
snitthyrorna är idag och jag tror att människor 
kommer vara villiga att betala mer i framtiden. Så i 
nuläget kan jag inte se något behov av ett 
komplement, inte heller för de kommande åren. 
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11.3 Bilaga Sundbybergs kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Förvaltaren
Undersökning: Intervju via besök 

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Förvaltaren

Datum för besök 2016-05-09

Kontaktperson Karin Strömberg Ekström

Roll och bakgrund kontaktperson Chef förvaltning och uthyrning. Juristutbildad. 
Tidigare tjänst hos SSSB i 8 år. 

Fråga 1. Antal invånare 46 110 personer (3)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 8 000

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 2000 lägenheter till år 2025. 

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 90 000 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

4-6 år

Fråga 7. Snittsökande per bostad 300-500 personer 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Stigande

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år.                                                  
Inkomst: En inkomst minst sex månader framåt 
räknat från inflyttningsdagen. Man ska ha en god 
ekonomi vilket menas att du har inkomst av arbete 
och kapital, pension, sjukpension, barnpension, a-
kassa eller studiemedel så att det räcker till både 
hyra och uppehälle. Försörjningsstöd räknas inte 
som inkomst.                                                      
Andra kriterier: Referenser hos tidigare 
hyresvärdar.

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1825 kr kvm/år.  

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1050 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Vitec
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Diskussionsfrågor Förvaltaren

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Vi var duktiga på att se bostadskrisen komma under 
1970 och bemöta den med nya bostäder. Vi lyckas 
inte med det idag, vi har byggt in så mycket krav så 
det går inte att bygga i samma takt och för samma 
pris.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Det tror jag, men det är en gissning. Jag tror att 
marknaden för bostadsrätter kan smalna av med de 
nya kraven. Bland annat unga och ensamstående 
kommer få svårare att klara av de nya 
amorteringskraven. 

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Nej det är inget vi räknar med, jag tror att det stödet 
kommer hamna i de mindre kommunerna som har 
svårt att bygga.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Nej, vi marknadsför oss inte, det behövs inte idag, 
det är en marknad med egen dragkraft. Även 
kommunen är populär just nu och behöver inte 
lägga arbete på marknadsföring.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Ja om dom är stora till antal kvadratmeter, då kan vi 
få jobba lite extra med dom. De personer som vill 
hyra en trea eller fyra har oftast råd att gå ut på 
bostadsrättsmarknaden också, så där är vi 
konkurrerande. Men idag lyckas vi få ut dom ändå.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Jag är en förespråkare för en gemensam 
marknadsplats, det kommer inte ske någon 
kannibalism på hyresrättsmarknaden. Jag kan inte 
se någon nackdel för oss bostadsaktörer i det. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Den korrupta marknaden finns överallt, vi söker 
aktivt efter oseriösa aktörer. Det händer hela tiden 
och jag tror att vi bara ser en bråkdel av allt som 
händer. 

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Jag tror att i dagsläget är många protektionistiska. 
Men i storstäderna håller regionerna just nu på att 
luckras upp, så med tiden tror jag på en gemensam 
marknadsplats. Inom loppet av 5-10 år ungefär. 
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11.4 Bilaga Järfälla kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Järfällahus
Undersökning: Intervju via besök 

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Järfällahus

Datum för besök 2016-05-09

Kontaktperson Katharina Arvidsson

Roll och bakgrund kontaktperson Marknad- och informationschef under 7 år. Tidigare 
12 års anställning på ISS. 

Fråga 1. Antal invånare 72 429 personer (4)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 5560

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 3000 lägenheter till år 2026.                  
Beslutats: 130 hyresbostäder ska påbörjas år 
2017. Mål att rota 100 lägenheter per år. 

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Ja. 1/3 av bostäderna förmedlas där. 

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 5 983 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

5,8 år i extern kö 

Fråga 7. Snittsökande per bostad 297 personer 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökning med 1 år i kötid de senaste 8 månaderna. 

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år. Man kan ställa sig i kön från 16 års 
ålder om man bor i kommunen.                             
Inkomst: Inga betalningsanmärkningar. 
Försörjningsstöd och annat kapital räkas inte som 
inkomst.                                                               
Andra kriterier: Krav på boende eller arbete i 
Järfälla kommun för att få stå i kön. 

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1800 kr kvm/år

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1024 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Momentum
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Diskussionsfrågor Järfällahus

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Jag tror att det kommer att byggas mycket mer i 
framtiden, men jag har svårt att tro att det kan 
byggas så mycket så att behovet helt täcks. Det 
flyttar in så otroligt många till storstäderna, byggs 
det mer kommer också fler att vilja flytta hit.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Rent spontant och logiskt så borde det påverka 
efterfrågan på hyresrätter. Det har varit inne att äga 
sin egen lägenhet, men fler inser att allting ingår i en 
hyresrätt, vilket är en fördel.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Det har inte påverkat, vi har velat bygga väldigt 
länge. Vi hade haft samma byggmål vare sig det 
fanns ett investeringsstöd med i bilden eller inte.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Hittills har ingen marknadsföring behövts. Men med 
tanke på att regionen växer och fler bostadsaktörer 
kommer in i bilden, så ser vi ett behov av det i 
framtiden. En ny rekrytering på marknadssidan har 
skett nyligen för att förbättra detta. 

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Vi har inte byggt nytt på så länge, inte heller rotat 
några lägenheter. Men 850 lägenheter är planerade 
att rotas och dialogen är igång. Jag misstänker att 
det kommer bli tuffare att få ut dessa.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Allting digitaliseras och vi vet att i framtiden kommer 
allt vara ännu mer digitaliserat. Men jag tror att 
sålänge vi har den regeln vi har om att man ska bo 
eller arbeta i kommunen sen tidigare, så tror jag inte 
det kommer gagna oss med en samlad 
marknadsplats. Men det är en politiskt vilja och sånt 
ändras och då skulle det självklart vara av intresse.

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Ja, definitivt. Vi har två bokonsulenter som arbetar 
med detta. Vi får in många överlåtelsekontrakt så vi 
har blivit mer och mer cyniska med åren. Vi har 
även funnit sidor för ”du som vill bo i Järfälla”, men 
det finns inga lägenheter att förmedla. 

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Det vore bättre om marknaden blev mer 
transparent, så kanske att det är ett intresse för 
framtiden, trotts att jag inte tror att marknaden 
kommer bli mättad så att den egentligen kommer 
behövas i det avseendet.
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11.5 Bilaga Lidingö kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Lidingöhem
Undersökning: Intervju via besök

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Lidingöhem

Datum för besök 2016-05-02

Kontaktperson Magnus Wirne

Roll och bakgrund kontaktperson Administrativ chef/förvaltare. Jobbat med bostad-
och lokalfrågor sedan 1980. Senaste 2 åren på 
Lidingö hem.  

Fråga 1. Antal invånare 46 302 personer (5)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 531

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Inga planerade nybyggnationer då kommunen vill 
sälja Lidingö hem. Dock finns resurser och yta att 
bygga på. 

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö -

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

-

Fråga 7. Snittsökande per bostad -

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö -

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år.                                                   
Inkomst: Inkomst tre gånger sin månadshyra.                      
Andra kriterier: Inga betalnings anmärkningar. För 
seniorboende måste man vara över 70 år och bo på 
ön. 

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder -                                                                                
(Inte byggt något sen 1984)

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1100 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Incit Expand. 
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Diskussionsfrågor Lidingöhem

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Vi kommer inte lyckas bygga bort bostadsbristen 
inom 10 år. Regelverken är för hårda för att vi ska 
lyckas med den byggtakten, detta måste justeras 
först. Politiska motstånd är också en stor del i att 
byggtakten sinar, det krävs ett större samarbete 
mellan partier. 

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Nej, det tror jag inte. Däremot unga eller personer 
som av annan anledning vill byta bostad kommer få 
det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. 

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Nej, ingen större påverkan. Man tänker i andra 
termer.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Vi har inte det behovet, vi är en sleeping partner till 
Lidingö kommun, vi behöver inte marknadsföra oss. 
Inte först vi börjar bygga bostäder och marknaden 
blir mer balanserad skulle vi behöva göra det.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

-

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Jag tror det är en fördel för de seriösa aktörerna, 
särskilt om det blir en mer balanserad marknad i 
framtiden. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Nej vi har inte råkat ut för någon oseriös aktör.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Om vi hade ett överskott på lägenheter tror jag på 
en samlad marknadsplats, det skulle underlätta för 
oss som hyresvärdar och vara positivt för 
privatpersoner. Svårt att säga inom hur många år, 
det beror på byggtakten.
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11.6 Bilaga Nynäshamn kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Nynäshamns bostäder
Undersökning: Intervju via e-mail

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Nynäshamns bostäder

Datum för besök 2016-05-13

Kontaktperson Margaretha Björk

Roll och bakgrund kontaktperson Ansvarig för uthyrning/kundtjänst

Fråga 1. Antal invånare 27 500 personer (6)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 2 195

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 200 lägenheter till 2019. 

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 11 750 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

6-8 år

Fråga 7. Snittsökande per bostad 200 personer

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökning med 3 000 personer under 2015

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder:18 år. Köålder är 16 år.                      
Inkomst: Sökandens blivande hyra får inte 
överstiga 30% av bruttoinkomsten inräknat.                  
Andra kriterier: Inga betalningsanmärkningar.

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1630 kr kvm/år

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1002 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Incit
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Diskussionsfrågor Nynäshamns bostäder

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Nej, det är dyrt att bygga och förmodligen svårt att 
få entreprenörer till alla projekt. Svårt att få bygglov i 
snabb takt då det är mycket som spelar in vad man 
får bygga gentemot vad man vill bygga.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Ja, då är det fler som inte kommer ha råd att köpa 
hus/bostadsrätt.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Det är ju fler faktorer som försvårar byggande, men 
förhoppningsvis blir det lättare att få ihop en rimlig 
byggkalkyl.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Vi marknadsför oss själva.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Vår senaste nyproduktion (46 lägenheter i mest 
centrala delen av Nynäshamn, inflyttning 
2016-10-01) gick smidigt och snabbt att hyra ut trots 
den höga hyran. Dock har vi haft annan 
nyproduktion (2014) i mindre centrala delar. Där har 
det varit trögare. Det var då vi samarbetade med 
Bostad Stockholm. Tyvärr gick det inte bättre trots 
det.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Ja det skulle eventuellt kunna gynna 
bostadsförmedlarna med en gemensam 
marknadsplats. Givetvis skulle det gynna 
bostadssökande mest om allt fanns samlat.

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Vi råkar mest ut för oseriösa kontraktshavare som 
gör business på att hyra ut olovandes i andrahand 
till hutlösa hyror.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Ja varför inte.
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11.7 Bilaga Sigtuna kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Sigtunahem
Undersökning: Intervju via e-mail  

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Sigtunahem 

Datum för besök 2016-05-11

Kontaktperson Paloma Labbe

Roll och bakgrund kontaktperson Marknadschef

Fråga 1. Antal invånare 44 786 personer (7)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 4 600

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 317 lägenheter                                             
År 2017= 24 lägenheter                                            
År 2018=127 lägenheter                                            
År 2019=166 lägenheter                  

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 38 390 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

7-10 år

Fråga 7. Snittsökande per bostad 497 personer 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökning

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år                                                    
Inkomst: God ekonomi.                                      
Andra kriterier:  Referenser från tidigare 
hyresvärdar. Inga betalningsanmärkningar under de 
senaste sex månaderna. 
	 	

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1580 kr kvm/år

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1240 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder FAST2
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Diskussionsfrågor Sigtunahem

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Lite beroende på ifall fler vågar och har råd att 
bygga. Dock är det viktigt at bygga med kvalitet och 
hela tiden tänka på vad för produkt vi vill skapa och 
för vem vi skapar det. 

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Nej. Bostadsköerna är fortsatt långa oavsett 
amorteringskraven.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Vi hoppas det.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Egen marknadsföring

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Inte haft det problemet på flera år pga 
bostadsbristen.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

I nuläget bra marknadsföring men om läget skulle 
förändras skulle det öka konkurrensen negativt.

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Nej det tror jag inte, det handlar om att ha tydliga 
regelverk samt öka kunskapen hos alla 
bostadssökande om vad man som sökande har rätt 
till.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Oklart ännu, har svårt att tolka nuvarande prognoser 
då vi inte ännu vet hur marknaden kommer att stå 
sig, men om utfallet blir en mer mättad marknad så 
absolut.
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11.8 Bilaga Sollentuna kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Sollentunahem
Undersökning: Intervju via besök

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Sollentuna  hem

Datum för besök 2016-05-11

Kontaktperson Mikael Dahlberg. Christer Legnerfält

Roll och bakgrund kontaktperson Mikael Dahlberg, fastighetschef.                     
Christer Legnerfält, uthyrningschef och bolagsjurist.

Fråga 1. Antal invånare 70 251 personer (8)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 5 600

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 800 lägenheter fram till år 2021.                      
Pågående: 120 lägenheter klara under år 2017

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 43 700 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

6-7 år

Fråga 7. Snittsökande per bostad 500-1000 personer på mindre lägenheter. Ett 20 tal 
sökande på de större lägenheterna. 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Bostadskön har fördubblats sedan 2010. 

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år. Man kan ställa sig i kön från 16 års 
ålder om man bor i kommunen.                                    
Inkomst: Man måste tjäna tre gånger sin 
månadshyra.

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1750 kr kvm/år.

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1217 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Vitec 
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Diskussionsfrågor Sollentunahem

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Spontant nej. Problemet som vi upplever det är att 
våra kalkyler inte går ihop vid nybyggnationer. Stora 
byggbolag vill bygga egen produktion så det finns 
en brist idag på byggentreprenörer. Även ledtiderna 
är långa.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Ja till en viss del, främst dom som inte hunnit göra 
en bostadskarriär. 

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Jag misstänker tyvärr att investeringsstödet kan 
bidra till att efterfrågan på byggentreprenörer ökar 
ännu mer och de kan i sin tur trigga priserna 
ytterligare. Jag är osäker på vad effekten kommer 
bli. Men det är inget vi har tagit hänsyn till hittills.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Kommunen arbetar med att vara en attraktiv 
kommun och sköter all marknadsföring, men för oss 
finns ingen direkt marknadsföring .

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

I nuläget har vi inga problem att få ut nyproduktioner 
eller nyrenoveringsobjekt. Anledningen till att vi från 
början vände oss till Stockholms bostadsförmedling 
med våra nyproduktioner var att vi inte visste vad 
effekten skulle bli, men i dagsläget vet vi att vi får ut 
dom ändå.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Spontant sett så är det en jätte fördel för 
privatpersoner och jag kan egentligen inte se någon 
nackdel med det för oss bostadsaktörer heller. Mer 
än att att vi idag faktiskt får ut våra lägenheter ändå. 
Men för varumärket tror jag det kan vara positivt. 
Problemet skulle bli att sätta vårt nuvarande 
marknadssystem i koppling till den sidan. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Nej, vi ändrade vårt kösystem för ett par år sen då vi 
märkte att det fanns en sökmotor som la beslag på 
de lägenheter som släpptes. Men nu är det omgjort 
och det fungerar bra.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Ja om det byggs som planerat de kommande åren 
så finns det en poäng i en ny marknadsplats. 
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11.9 Bilaga Tyresö kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Tyresö bostäder
Undersökning: Intervju via besök

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Tyresö bostäder

Datum för besök 2016-04-28

Kontaktperson Maria Öberg

Roll och bakgrund kontaktperson VD. Civilekonom från grunden. Jobbat som revisor 
och började som ekonomichef på Tyresö bostäder. 
VD sen 2013.

Fråga 1. Antal invånare 46 177 personer (9)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 3 128

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 600 hyresrätter till 2025                  
Pågående: 200 st                                        
Avslutade: 150 st

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Nej

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 25 000 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

8-10 år.

Fråga 7. Snittsökande per bostad 800 personer 

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Stigit kraftigt de senaste åren. Under 2012-2013 var 
kön 6-7 år. 

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år. Man kan ställa sig i kön från 16 års 
ålder.                                                              
Inkomst: Hyran får inte vara större än 30 procent av 
lönen före skatt vid tillsvidare eller prov anställning.             
Andra kriterier: Referenser från tidigare 
hyresvärdar.

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1700 kr kvm/år

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1107 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Vitec Vertex
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Diskussionsfrågor Tyresö bostäder

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Jag tror att det hänger på hur mycket resurser det 
finns inom byggsektorn. Det är många som ska 
konkurrera om samma arbetskraft och 
entreprenörer.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Om det blir en kombination av amorteringskrav och 
låntetak finns det risk/möjlighet att efterfrågan på 
hyresrätter ökar.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Givet att vi kan bygga inom de ramar som ställs för 
att få bidrag är det positivt. Det bidrar ju till att hålla 
byggkostnaderna nere och i förlängningen ger det 
lägre hyror.

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Kommunen jobbar aktivt på att sälja Lidingö med 
olika evenemang, men vi arbetar inte med någon 
marknadsföring.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Inte som det ser ut nu, men får vi inte ut dom så 
vänder vi oss till Stockholms bostadsförmedling.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Ja, jag tror att som kund vill du enkelt se utbudet, 
inte söka bland många olika bostadsbolag.

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Vi hittar en del som är uppenbara men det finns 
säkerligen ett stort mörkertal som sköter det så 
skickligt att det aldrig går att komma åt. Som bolag 
har vi egentligen inga problem eftersom de som hyr 
olovligt i andra hand sköter hyrorna och är noga 
med att inte störa, men för de som söker lägenhet är 
det ju ett problem för dessa lägenheter kommer ju 
då inte ut på marknaden som de borde. Därför 
jobbar vi aktivt med de som kommer till vår 
kännedom.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Det beror på vad den kan erbjuda för mervärde. 
Stockholms bostadsförmedling förmedlar bara idag, 
vi måste fortfarande sköta alla processer själva. Kan 
en samlad marknadsplats bidra till ett mervärde är 
det nog intressant i framtiden, dvs om ca 3-6 år 
framåt, då ett större behov förmodligen finns. 

�65



11.10 Bilaga Upplands Väsby kommun
Fallstudie

Kommunal bostadsbolag: Väsbyhem
Undersökning: Intervju via besök 

Resultat intervjumatriser:

Frågeställning Väsbyhem

Datum för besök 2016-05-16

Kontaktperson Maria Lindblom

Roll och bakgrund kontaktperson Chef kundgrupp

Fråga 1. Antal invånare 42 661 personer (10)

Fråga 2. Antal befintliga hyresbostäder 4 500

Fråga 3. Antal planerade nybyggnationer 
hyresbostäder 

Totalt: 1000 lägenheter till år 2020.                         
Avslutade: 285 lägenheter                           
Beslutats: 400 lägenheter som beräknas vara klara 
2017.

Fråga 4. Användare av Stockholms 
bostadsförmedling

Ja

Fråga 5. Antal personer i kommunal bostadskö 26 691 personer

Fråga 6. Snittkötiden för en lägenhet i den 
kommunala bostadskön

8,4 år 

Fråga 7. Snittsökande per bostad 553 personer

Fråga 8. Ökning/minskning bostadskö Ökar med 700 personer i månaden

Fråga 9. Kriterier för att hyra bostad                                      
-Ålder                                                                                  
-Inkomst                                                                             
-Andra kriterier

Ålder: 18 år. Man kan ställa sig i kön från 16 års 
ålder om man bor i kommunen.                               
Inkomst: 40 % på ett ensam hushåll. Socialbidrag 
och annat kapital räknas som en inkomst.          

Fråga 10. Pris kvm/år nybyggnation bostäder 1670 kr kvm/år

Fråga 11. Pris kvm/år befintliga bostäder 1100 kr kvm/år

Fråga 12.  Affärssystem bostäder Vitec marknad. Momentum fastighet.
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Diskussionsfrågor Väsbyhem

1. Regeringen har gått ut med en siffra på att 705 
000 nya bostäder behövs för att täcka behovet 
innan år 2025. Anser ni det möjligt för Sverige att 
åstadkomma detta i dagsläget?

Det är en otroligt hög byggtakt och det vill till att man 
bygger klokt. Med ett bättre samarbete mellan 
kommun och bostadsföretag, förenkling av system 
för bygglov och regelverk kan det fungera.

2. Anser ni att de nya amorteringskrav som 
införs i Sverige from 1 Juni 2016 kommer 
påverka bostadshyresmarknaden?

Ja, till viss del. De som har råd att köpa har också 
råd att amortera. Den sektorn som har ”förköpt” sig 
kan behöva sälja av och ta sig in på 
hyresmarknaden istället.

3. Anser ni att investeringsstödet som 
regeringen infört kommer motivera kommuner 
att bygga fler hyres- och studentbostäder?

Klart att det är positivt, men det är ingenting vi 
räknar med. Kraften för byggnationer ligger på 
andra incitament. 

4. Arbetar ni aktivt med att marknadsföra och 
sälja era bostäder?

Bara vid nyproduktion.

5. Nyproduktion och nyrenoveringar kan 
innebära höga månadsavgifter. Har ni någonsin 
haft ett problem att förmedla dessa?

Nej vi ser det inte som ett problem. Men rulliansen 
är större av hyresgäster vid nyproduktion då 
personer inte bor där långsiktigt.

6. Anser ni att en samlingsplats för Sveriges 
hyresbostäder skulle gynna bostadsförmedlarna 
i ett marknadsföringsperspektiv?

Ja, men frågan är för tidigt väckt, men det kommer 
att komma. Marknaden är inte mogen för det ännu, 
men om 2 år är vi säkert med där. Ett samarbete 
hade gynnat kommunerna, det finns ingen 
konkurrens i allmännyttan, vi hjälper varandra. 

7. Har ni erfarenhet av problem med oseriösa 
aktörer gällande era bostäder?

Hela tiden. Robotar har varit ett problem. Olovliga 
andrahandsuthyrningar är väldigt vanligt och oärliga 
överskrivningskontrakt.

8. Ser ni positivt på en ny marknadsplats som 
komplement till er bostadskö inom loppet på 
5-10 år?

Jag tror det finns en risk för en mättad marknad i 
framtiden då byggandet är i fokus nu. Inom loppet 
på 5 år önskas förmodligen en samlad 
marknadsplats som komplement till nuvarande 
bostadssystem.
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11.11 Bilaga intervju Hans Lind

BILD 11-11. HANS LIND, PROFESSOR I FASTIGHETSEKONOMI VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Kort om Hans Lind
Hans Lind är professor i fastighetsekonomi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och har 
en forskningsbakgrund inom fastighetsvärdering, bostadshyresmarknaden och 
bostadsrättsmarknaden i Sverige.

Bygga för låginkomsttagare
I sin bok ”Åtkomliga bostäder” från år 2016 hävdar professorn att fler bostäder för låginkomsttagare 
bör byggas, bostäder som inte anses attraktiva nog för höginkomsttagare. (Åtkomliga bostäder)

Hans Lind påpekar att det idag råder tydliga skillnader mellan låg- och höginkomsttagare i det 
svenska samhället. Han tydliggör detta med jämförelsen mellan matvarubutikerna Lidl och 
Östermalmshallen, vilka båda har ett stort utbud för respektive grupp. När det kommer till 
bostadsmarknaden finns inga anpassade utbud efter inkomst menar Hans Lind som påstår att det 
produceras alltför få bostäder anpassade för låginkomsttagare. 

Enligt Hans Lind behövs det byggas nya områden som efterliknar nuvarande stadsdelarna 
Vällingby och Farsta. Stadsdelar där det finns allt från klassiska hyreshus till stora radhusområden 
inom samma område. Som förslag på passande geografiska platser av dessa områden gav Hans 
Lind bland annat Vallentuna, Åkersberga och Upplands Bro, där kommunikation har en viktigt 
betydelse och att variation av olika kvalitéer på bostäder är viktigt.
 

Teorier om bostadsbristen
Hans Lind besitter stor erfarenheter kring miljonprogrammet och fick under intervjun frågan om de 
spekulationer som finns idag, om att ett nytt miljonprogram är det som krävs för att häva 
bostadsbristen i Stockholms län stämmer.

Hans Lind anser att både personella resurser och planlagd mark är idag otillräckliga för ett sådant 
omfattande program. Inom loppet av tio år kan man möjligen med ett optimistiskt synsätt se att 
staten sätter press på kommunerna för ett ökat byggande anser Hans Lind.
Dagens situation med skenande sociala kostnader för kommunerna gör att det i varierande grad 
finns incitament även för dessa att ta itu med bostadsproblemen. Ur ett realistiskt och konstruktivt 
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perspektiv på framtiden så är ett första steg att kommunerna upprättar ett 
bostadsförsörjningsprogram. Staten bör inte acceptera att kommuner skyller på bristande 
planläggning, då det ofta resulterar i att endast de mest attraktiva lägena i områden exploateras 
och på så vis gynnar de mest välbärgade i samhället. Mark måste därför även planläggas på 
områden med ett mindre attraktivt läge anser Hans Lind.

Politiker pratar idag om att det ska byggas en kopiös mängd bostäder men enligt Hans Lind 
handlar det inte om hur mycket man bygger utan vilka och vad man bygger för.

Enligt Hans Lind är processen lång vid produktion av bostäder, och att det idag finns enklare sätt 
att förbättra situationen på bostadsmarknaden. Ett alternativ är att utnyttja det redan befintliga 
hyresbeståndet bättre. Ett exempel som Hans Lind angav är de stora lägenheter som idag besitts 
av exempelvis pensionärer som bor stort med dåligt pension. Där de skulle kunna hyra ut ett rum 
och skulle kunna få bra betalt för det. En extra dörr skulle kunna sättas in som kan låsas och 
mindre justeringar i lägenheten som gör det lättare att hyra ut. Fastighetsägare och hyresgäster 
skulle kunna gå samman och dela på hyresintäkterna då fastighetsägaren kan göra vissa 
investeringar och sedan få avkastning på det. Om man ser på lägenheter byggda under 
miljonprogrammet så har oftast fyrarumslägenheterna två entrédörrar och de flesta dörrarna är 
placerade bredvid varandra men går till olika rum. Detta skulle kunna utnyttjas så att hyresgästen 
kan välja att hyra ut ett rum i sin lägenhet och få det bättre ekonomiskt. Detta skapar också en 
bättre flexibilitet på marknaden. Något för framtiden är att vid planering av nya bostäder tänka på 
vart man placerar till exempel toaletten så att det blir lättare att dela upp lägenheten om det skulle 
bli aktuellt att avgränsa och hyra ut rum anser Hans Lind.

Ett försök till att ta itu med bostadsbristen är att regeringen har satt in ett investeringsstöd för 
anordnade av hyresrätter och studentbostäder. (DN,2016-01-13) Hans Lind fick frågan om han 
anser att investeringsstödet kommer att påverka och göra så att fler väljer att bygga 
bostadshyresrätter. Professorn anser att det inte kommer att påverka det slutgiltiga beslutet om att 
bygga fler bostäder. Hans Lind säger istället att han tycker att staten borde ge kommunerna mer 
stöd genom att avlasta dem med kostnader för exempelvis infrastruktur, vägar och avlopp så att de 
kan börja bygga.

Framtida bostadshyresmarknaden 
Amorteringskraven träder i kraft den 1 juni 2016 och vi ställde frågan till Hans Lind om han anser 
att amorteringskraven skulle komma att påverka hyresmarknaden då det kommer bli svårare för 
vissa att köpa en bostadsrätt. Han anser att det inte skulle komma att påverka 
bostadshyresmarknaden då marknaden redan är så pass pressad.

Hans Lind ser trotts detta en förändring av bostadsmarknaden för de kommande tio åren och tror 
på en ny framtida marknadsplats. Hans Lind anser att det skulle vara ett bra komplement till 
nuvarande bostadsförmedlare då företag kan lägga upp valfria objekt och fortfarande använda sina 
egna förmedlingsprinciper. Professorn anser också att en ny marknadsplats skulle gynna 
människor från andra regioner att lättare kunna söka sig till Stockholms län. Professorn tillägger 
slutligen att kommuner inte borde få ha egna köer för att gynna invånarna som redan bor eller 
arbetar i kommunen, då det stänger ute folk från andra kommuner och kan diskuteras som ett 
slags av diskriminering. 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11.12 Bilaga intervju Erik Stenberg

BILD 11-12.1. ERIK STENBERG, PROFESSOR PÅ ARKITEKTURSKOLAN VID KUNGLIGA TEKNISKA 
HÖGSKOLAN

Kort om Erik Stenberg
Erik Stenberg är professor vid arkitekturskolan vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Erik 
är expert inom miljonprogrammet och hans intresse startade då han år 1998 fick ett uppdrag att 
rita om en lägenhet åt träbranschen, då för att visa hur trä skulle kunna användas som inredning. I 
detta projekt omritades en lägenhet i Tensta vilken Erik Stenberg sedan flyttade in i. Vid flytten dit 
blev han förvånad över det dåliga ryktet Tensta hade, eftersom han själv upplevde Tensta som en 
positiv plats. Han hade en vilja att få bort det dåliga ryktet och år 2006 var han därför aktivt delaktig 
i genomförandet av en bomässa i Tensta. Erik startade även en arkitekturskola i Tensta för att 
bredda rekryteringen till Kungliga tekniska högskolan.

Erik Stenbergs tankar kring miljonprogrammet
De flesta lägenheter som byggdes under miljonprogrammet var trerumslägenheter, eftersom man 
ville komma från de trångbodda tvårumslägenheterna. Man följde en norm, där den svenska 
kärnfamiljen bestod av 2,7 barn. Den normen finns inte kvar idag då dagens samhälle har 
förändrats och globaliseringen har påverkat vår utveckling. Erik anser därför att man måste 
omdefiniera vad en god bostad innebär. Det finns idag ingen forskning kring detta, men man tror 
sig veta vad folk vill ha. Ett dåligt exempel på det är när Hammarby Sjöstad byggdes. Området var 
egentligen planerat för en äldre målgrupp, som skulle flytta ut ur sina villor men istället flyttade 
unga barnfamiljer dit. Mer forskning om vad människor behöver och vad de efterfrågar är 
nödvändigt anser Erik Lind innan man påbörjar producera nya bostäder.

Erik påpekar att en aspekt man måste ta hänsyn till när man planerar produktion av bostäder i 
framtiden är att det i dagens läge finns det 300 000-400 000 lägenheter som måste renoveras. Erik 
påpekar att detta är bra bostäder som inte behövs rivas utan menar att det finns innovativa sätt att 
bygga om dessa. Trerumslägenheterna som byggdes under miljonprogrammet är väl producerade, 
standardiserade, normerade och i vissa fall prefabricerade. De är väl lämpade att byggas om 
invändigt, där man till exempel kan slå ihop lägenheter eller genomföra nya planlösningar.
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Erik Stenberg påpekar också att de flesta bostäder i våra typiska miljonprogram områden i Sverige 
såsom Tensta, Rosengård och Fittja är trångbodda, och besitter idag fler inneboende än vad 
bostäderna är dimensionerade för. Problemet ligger i brist på stora lägenheter anser Erik Stenberg. 
Familjebostäder har cirka 3 000 bostäder i Tensta och endast tio av dessa är femrumslägenheter. 
Av Sveriges befolkning beräknas sex procent behöva en femrumslägenhet eller större. Av de 3 000 
lägenheterna i Tensta borde alltså 180 vara femrumslägenheter. Vi måste lösa behovet av stora 
lägenheter utan moraliska värderingar på familjestorlek, säger Erik Stenberg. 

Erik Stenberg har tillsammans med Familjebostäder byggt om och slagit samman ett antal 
lägenheter i Tensta. I ett av projekten byggdes en sexrumslägenhet på ett helt plan om till en 
sjurumslägenhet om 166 kvadratmeter. Denna lägenhet har fem sovrum och hyrs ut för 13 000 
kronor i månaden. Månadshyran för en sådan stor nyproducerad lägenhet skulle bli cirka 30 000 
kronor. Erik Stenberg anser, att det finns kapacitet i det befintliga beståndet att skapa utrymme för 
de som har det lite sämre.

Nybyggnationer
Att det behövs produceras bostäder i Stockholms län och i hela Sverige är ett faktum. När nya 
bostäder produceras i ett område med låg status kan detta skapa en ökad upplevd statusskillnad 
mellan det befintliga bostadsbeståndet och de nyproducerade bostäderna, berättar Erik Stenberg. 
Detta leder till segregation. För att förhindra detta borde kommunerna först försöka höja statusen 
på de befintliga bestånden innan nyproduktion skapas. Detta arbetssätt har praktiserats i Hovsjö 
som ligger i Södertälje. På sju år omvandlades Hovsjös dåliga rykte till ett positivt, och idag vill 
många byggbolag producera bostäder i området som innan varit instabilt med gängbildningar. 
Ovanstående visar att bostadsbeståndets påverkan på den slutliga stadsmiljön är viktig, och Erik 
Stenberg anser att noggranna förstudier av levnadsbetingelser ska föregå innan varje påbörjat 
byggprojekt.  

Erik Stenberg anser att den ställda prognosen om 705 000 nya bostäder innan år 2025 är 
ogenomförbar. Han har förhoppningar om att regeringen kan sansa sig och öka byggtakten från 40 
000-70 000 bostäder per år inom tio år, vilket skulle betyda ett snitt om 55 000 bostäder per år fram 
till år 2025. Denna byggtakt skulle totalt bidra till 550 000 nya bostäder fram till år 2025, vilket Erik 
Stenberg anser som en mer trolig siffra. För en högre byggtakt om 705 000 nya bostäder skulle en 
byggtakt likt miljonprogrammet krävas.

Erik Stenberg berättar om miljonprogrammets start under 1940-talet då en stadig uppbyggnad av 
samhällets sektorer skapades. Kapacitet skapades genom industri, regelverk, finansiering och 
utbildning av arkitekter. Det tog totalt tio år att öka byggtakten från 40 000-70 000 bostäder per år. 
Om 705 000 bostäder ska skapas till år 2025 så innebär det att alla ingående sektorer måste 
fungera, för att det skall kunna bli en framgång, konstaterar Erik Stenberg. Inte förrän 2014, 
fortsätter han, startades diskussionen om en ökande byggtakt. Under år 2015 byggdes 37 000 
bostäder och för att nå Boverkets mål måste byggtakten ökas till 100 000 bostäder per år. 
Erik Stenberg menar att förarbetet inte har gjorts, bristen på byggarbetare är för stort och 
planläggningsprocessen för lång för att detta ska kunnas uppnå. Det som också måste beaktas är 
miljonprogrammets renoveringar, som står i behov att genomföras under samma tidsintervall. Erik 
Stenberg belyser vikten av att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet innan man bygger nytt.
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BILD 11-12.2. DIAGRAM ÖVER BOSTADSBYGGANDET I SVERIGE 1938-2014

Erik Stenberg spår ingen topp och han tror att marknaden kommer att vara hård de kommande 
fem åren inom Stockholms län. Behovet av en ny marknadsplats finns men hur stor den 
marknadsplatsen kommer att bli vill han inte spekulera i. Det är något man får kasta ut på 
marknaden och testa avslutar Erik Stenberg.
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11.13 Bilaga enkätundersökning
I denna bilaga visas de svar som inkom under enkätundersökningen som fanns tillgänglig på 
internet mellan datumen 2016-04-12 t.o.m 2016-05-19.

Resultat:

1. Bor du för tillfället i en hyresrätt?

2. Står du för närvarande i någon bostadskö?

3. Om du svarade JA på föregående fråga: Hur många bostadsköer står du i?
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4. Betalar du för någon bostadskö som du står i?

5. Har du råkat ut för en oseriös aktör i ditt sökande efter hyresrätt?

6. Tycker du att det borde finnas en samlingsportal där du gratis och tryggt kan se alla 
lediga hyresrätter i Sverige?

7. Bor du för närvarande i Stockholms län?
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8. Anser du att det byggs för lite hyresrätter i Stockholms län?

9. Har du någon gång hyrt en bostad i andra hand i Stockholms län?

10. Hur gammal är du?

�75

0

30

60

90

120

150

3

158

29

NEJ
JA
INGET SVAR

0

30

60

90

120

150

2

71

117
NEJ
JA
INGET SVAR

0

30

60

90

120

150

18
-25

 år

26
-35

 år

36
-45

 år

46
 år

 el
ler

 äl
dre

3612

62
80

18-25 år
26-35 år
36-45 år
46 år eller äldre


