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Sammanfattning 

Det har länge hävdats att bostadsbristen i Stockholm i stora delar beror på att Sveriges 

sedan 1968 rådande hyreslagstiftning har inneburit ett pristak på marknaden, vilket 

motverkat en tillfredsställande nybyggnation av hyreslägenheter. Syftet med denna uppsats 

är undersöka om så är fallet. Hyreslagens grundläggande intentioner och antaganden har 

utifrån grundläggande teori noggrant synats. Dessutom har den utveckling som skett på 

marknaden jämförts med de symptom som ett efterfrågeöverskott och ett pristak skulle 

innebära. Lagstiftningen har visat sig bestå av vad som i förlängningen kan argumenteras ha 

inneburit en icke-adekvat prisbildningsmekanism. Rimligtvis kan detta ha inneburit ett 

pristak vilket i sin tur det uppenbara efterfrågeöverskottet i teorin kan härledas till. De 

symptomatiska tillstånd som visat sig gällande i Stockholm kan därmed på många punkter 

förklaras av att lagen i praktiken har inneburit ett pristak.  
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1. Inledning 

”Alla som varit i närheten av Stockholms innerstad vet att hyresrätten som idé inte funkar där. 

Hyresrätten ska man lämna över till nästa hyresgäst, men i realiteten har det blivit en svart 

marknad.” 

– Fredrik Reinfeldt, DN 14:e februari 2011 

1.1 Bakgrund 

Marknaden för hyreslägenheter har, framför allt i Stockholmsregionen, under lång tid från 

flera olika håll målats upp som nästintill kaotisk. Med oändliga kötider, en utbredd andra- 

och tredjehands marknad, samt en omfattande svartmarknad för hyreskontrakt i alla dess 

former har bostadsmarknaden i Stockholm kommit att bli ett hett debatterat ämne.  

Erkännandet av problematiken på marknaden har på senare år blivit allt mer samstämmigt 

ifrån olika politiska läger. Antalet tänkbara lösningar på problemet är dock fler än en och har 

inte helt oväntat - för det mesta - tydliga kopplingar till partitillhörighet och ideologiska 

värdegrunder. Exempelvis så har en utveckling som pekar mot att andelen bostadsrätter på 

marknaden i framtiden kommer att bli allt fler välkomnats av vissa medan andra menar att 

detta är ett exempel på hur marknaden inte alltid kan ge oss vad vi är i behov av, då vi i 

själva verket behöver rädda hyresrättens ställning på marknaden.  Under flera decennier har 

den svenska hyreslagstiftningen stått i fokus för debatten och flertalet smärre ändringar och 

korrigeringar i lagen har gjorts. Hyreslagen ifråga gäller sedan 1968, och föregicks i sin tur av 

en från andra världskriget övervintrad hyresreglering, viken man successivt kom att klandra 

för den bostadsbrist som uppstått på 60-talet. Den nyare lagstiftningen konstruerades så 

med avsikten att i samspel kombinera två lika angelägna delmål; att å ena sidan skydda 

hyresgästen mot vad man kallade för ”ockerhyror”, vilket man ansåg skulle bli fallet om man 

släppte marknaden fri – framförallt med tanke på den rådande bostadsbristen. Samtidigt 

ville man lämna ett tillräckligt ekonomiskt utrymme för att få igång en tillfredsställande 

nybyggnation av bostäder, vilket alltså ansågs ha förhindrats av den föregående regleringen. 

Dessa är än idag lagstiftarnas huvudsakliga ledstjärnor. Den ovan nämnda bostadsbristen 

föranledde även beslutet om att dra igång miljonprogrammet som gick ut på att, bokstavligt 

talat, producera en miljon nya hyresbostäder. Trots att man med hjälp av subventioneringar, 

under åren 65-75, lyckades få ihop cirka 1 006 000 nya bostäder runt om i landet, kunde man 

alltjämt konstatera att Stockholm fortfarande var en stad präglad av bostadsbrist. 
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Det ständiga kompromissandet mellan de två målen - hyresgästens besittningsskydd samt 

främjandet av nybyggnation - ledde till en lagstiftning som på flera punkter har kommit att 

kritiseras väldigt hårt, framför allt av den för tillfället sittande borgerliga regeringen. Man har 

pekat på en i verkligheten icke-fungerande målstyrning av marknadens 

prissättningsmekanismer som den huvudsakliga anledningen bakom den ovan beskrivna 

problembilden. Detta ledde till slut fram till ytterligare en revidering av lagstiftningen som 

kom att träda i kraft i januari 2011. Att något måste göras är idag alltså de flesta överens om, 

hur den komplicerade situationen som uppstått på marknaden på bästa sätt bör angripas är 

dock mer oklart, även om regeringen tror sig ha funnit den rätta vägen. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

Hyreslagen som gällt sedan 1968 bestod alltså av dels en behovsidentifiering gällande en 

tillfredsställande nybyggnation, såväl som ett antal intentioner med ambitionen att trygga 

hyresgästens ställning på bostadsmarknaden. Var dessa intentioner från början rimliga? Som 

känt så har Stockholm under hela denna tidsperiod präglats av en påtaglig bostadsbrist som 

eskalerat än mer på senare år.  Symptomatiskt är idag en omfattande andra- och 

tredjehandsmarknad för hyreskontrakt, illegal försäljning av förstahandsdito samt en 

tilltagande omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Enligt flertalet politiker och 

opinionsbildare står skulden att finna i just hyreslagen som i stora drag varit rådande det 

senaste halvseklet. Anklagelserna består relativt samstämmigt i att lagen inneburit ett 

hämmande pristak på marknaden, vars utfall inneburit ett tilltagande efterfrågeöverskott. 

Frågeställningen för denna uppsats kan alltså sammanfattas som: 

Hur rimligt är påståendet att hyreslagen inneburit ett pristak, och vilka var de ursprungliga 

intentionerna med 1968 års hyreslag? 

Vilka konsekvenser skulle ett sådant pristak i sådana fall kunna tänkas få på en 

bostadsmarknad? 

Stämmer dessa konsekvenser överens med Stockholms faktiska verklighet?  

Hur kan dessa förklaras?  
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1.3 Syfte 

Syftet består i att medels nationalekonomisk marknadsteori undersöka om Sveriges hyreslag 

orsakat ett efterfrågeöverskott på bostadsmarknaden i Stockholm, genom att i praktiken 

innebära ett pristak på hyresmarknaden. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats begränsas till att undersöka Stockholms bostadsmarknad under tidsperioden 

1968 – 2011. Undersökningen har karaktären av en mikroekonomisk marknadsanalys där 

exempelvis ekonomiska storheter så som inflation, BNP- och reallöneutveckling samt villkor 

för kreditmarknader etc., inte beaktas i någon större utsträckning. 

2. Svensk hyresreglering – incitament och utfall 

I denna del presenteras de empiriska fakta vi sett som relevanta för studien. Inledningsvis ges en 

översikt av Sveriges hyreslags framväxt och utformning, och i nästföljande del presenteras statistik 

över bostadsmarknadens utveckling under perioden.   

2.1 Sveriges hyreslagstiftning 

1968 års hyreslag kom att implementeras under en period präglad av svår bostadsbrist 

orsakad av en föregående reglering med rötterna i andra världskrigets krisår. 1968 års lag är 

vad som kommit att styra utvecklingen av Sveriges och i synnerhet Stockholms 

bostadsmarknad under nästkommande fyra decennium. Hur lagstiftningens ursprungliga 

motiv och fortsatta utveckling under perioden sett ut, redogörs för i följande avsnitt. 

2.1.1 Hyreslagens bakgrund - en överblick 

Svensk hyreslagstiftning kan sägas börja där den rättsliga grunden för hyresavtalet i 

någorlunda modern mening kom att uppstå med 1907 års nyttjandelag.1 Denna innehöll i 

princip inga tvingande bestämmelser, utan hyreskontraktet i sig skulle reglera hyra och 

besittningsskydd. Direkt besittningsskydd är rätten för gästen att kräva förlängning av 

hyresavtalet vid kontraktets utgång, och indirekt besittningsskydd innebär att hyresvärden 

har en skyldighet att ersätta hyresgästen för eventuellt skada som kan antas uppstå som 

följd av att ett hyreskontrakt sägs upp. 2 Besittningsskyddet står definierat i Jordabalken 12 

Kap. 46 §. Under första världskriget kom en så kallad hyresstegringslag att införas från 1917 

                                                           
1
 SOU 1966:14 s. 60 

2
 Bengtsson (1992) s. 43 
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med motiveringen att ”det låg i det allmännas intresse att under den rådande dyrtiden i 

görligaste mån söka undvika förhöjning av hyrorna, särskilt när det gällde de mindre 

bemedlade”. Lagen bestod i en reglering för hyrorna samt ekonomiskt stöd åt nyproduktion 

av bostäder. Denna avsåg att skydda den enskilde hyresgästens besittningsskydd, med det 

bredare målet att hindra kraftiga hyresstegringar och dess negativa realekonomiska inverkan 

på inflationsnivån. Regleringen skulle ”förmedla en jämn övergång från hyrornas förkrigsnivå 

till det mer eller mindre förhöjda läge, där den allmänna prisnivån efter krigets slut kunde bli 

stabiliserad”. Detta var vad som kallades för krisregleringen och kom att avskaffas efter att 

kriget hade nått sitt slut, närmare bestämt infördes lagen 1923.3 

Krislagstiftningen hade dock väckt ett intresse för en lagstiftning med utökade möjligheter 

för hyresgästen att under vissa förhållanden få bo kvar i lägenheten efter ursprungligt avtals 

slut. Detta var något riksdagen uttryckte ett intresse över att utreda i samband med att 1923 

års lag stiftades.4 Under trettiotalet påbörjades vad som kan anses vara grunden till modern 

bostadspolitik; missförhållanden på bostadsmarknaden och höga hyror var delar i en bredare 

socialpolitik vilka skulle bemötas genom ny lagstiftning5, även om lagen från 1923 främst 

bestod i att reglera övergången från krisregleringen till en något friare marknad. Hyreslagen 

som instiftades 1939 uttrycks i Statens offentliga utredning från 1966 som en ”milstolpe för 

hyreslagstiftningen” då hyreslagen med denna i större utsträckning än förut blev tvingande.6 

Lagen var dock i flera avseenden fortfarande dispositiv, vilket alltså innebar att den utgick 

främst ifrån avtalsfrihet rörande hyran. Det ingick emellertid ett indirekt besittningsskydd då 

den innefattade skadeståndsskyldighet vid omotiverade uppsägningar. 7  

Med andra världskrigets utbrott så kom hyresregleringslagen den 1 juli 1942 att träda i kraft. 

Denna genomfördes då bostadsproduktionen i och med krigets förödande inverkan på 

marknaden i princip helt upphört och bristen på bostäder var påtaglig.8 Denna 

krislagstiftning var - i likhet med första världskrigets dito - inledningsvis enbart avsedd att 

                                                           
3
 SOU 1945:63 ss. 25-26, s. 42 

4
 SOU 1966:14 ss. 60-61 

5
 Alfredsson et al (1979) ss. 18-19 

6
 SOU 1966:14 s. 61 

7
 Bengtsson (1992) ss. 43-44 

8
 SOU 1966:14 s. 65 
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vara provisorisk, och innebar ett principiellt förbud mot hyreshöjningar samt ett direkt 

besittningsskydd.9 

2.1.2 Efterkrigstiden - bostadsbrist och behov av en ny hyreslagstiftning 

Andra världskrigets hyresreglering var ursprungligen avsedd att gälla till och med den 30 

september 1943 men kom kontinuerligt att förlängas. Under 1940 och första halvan av -50: 

talet ansåg man det uteslutet att lätta på regleringen givet den ”besvärande 

bostadsbristen”.10 Snart fastställdes dock att en avveckling av hyresregleringen behövdes av 

det främsta skäl att den ej ansågs ha stimulerat ett rationellt byggande, samt att underhållet 

av äldre fastigheter därtill hade blivit eftersatt. Från 1957-1966 skulle så två utredningar 

arbeta med frågan om avveckling av hyresregleringen.11 Vad man kommit fram till rörande 

hyrespolitiken - bredvid behovet att införa större flexibilitet i hyressättningen - var 

framförallt betydelsen av besittningsskyddet: ”av intresse är emellertid att notera att 

besittningsskyddet/…/efter hand fått en sådan självständig betydelse, att det uppenbarligen 

måste komma att påverka utformningen av den framtida lagstiftningen”.12 Detta arbete 

hade 1967 resulterat i en proposition om ny hyreslag - innefattande avveckling av 

hyresregleringen - benämnd 1967:141. Denna drogs dock tillbaka av det skälet att önskad 

enighet i riksdagen ej uppnåddes. Följande år hade en reviderad proposition framarbetats, 

vilken i praktiken var i det närmsta identisk med föregående, och denna proposition 1968:91 

kom så att godkännas som Sveriges nya hyreslag.13 

Den nya hyreslagstiftning som kom att implementeras successivt från 1968 kan alltså sägas 

bestått i två insikter; behovet av större avtalsfrihet på marknaden - framförallt som medel 

att främja en gynnsammare nybyggnation - samt den nyfunna vurmen för tryggandet av 

hyresgästens besittningsskydd, vilken sägs fått en ”dominerande plats” i propositionen. 

Medlet i denna nya hyreslag kom att kallas för bruksvärdesprincipen.14 

                                                           
9
 Bengtsson (1992) s. 43 

10
 SOU 1966:14 s. 65 

11
 Bengtsson (1992) s. 48, 44 

12
 SOU 1966:14 s. 64 

13
 Bengtsson (1992) ss. 44-47 

14
 Ibid ss. 47-48 
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2.1.3 1968 års hyreslag och bruksvärdesprincipen 

Bruksvärdessystemet blev så den bärande delen i 1968 års hyreslagstiftning. Systemet avsåg 

i första hand att marknaden skulle bygga på avtalsfrihet mellan värd och hyresgäst. Dock 

skulle hyran vara ”skälig” och där värden krävde en ”oskälig sådan” skulle gästen tillåtas 

överklaga denna. Vid en sådan bedömning skulle hyran bestämmas efter sitt så kallade 

bruksvärde, där allmännyttans bostadsbestånd skulle utgöra en schablon för en rimlig 

hyresnivå.15 Bruksvärdesprincipen syftar alltså till att styra priserna på marknaden för 

hyresrätter mot en nivå som motsvarar den som blir gällande på marknaden då den befinner 

sig i långsiktig jämvikt.16 Långsiktig jämvikt innebär per definition ett tillstånd präglat av 

balans i bostadsbeståndet och där ingen bostadsbrist råder (en utförligare redogörelse för 

bostadsmarknader i kort- kontra långsiktig balans återfinns i teoridelen). Detta antogs leda 

till att likvärdiga bostäder får samma hyra, att samtliga hyror i hela lägenhetsbeståndet 

anpassas till varandra och att man med det eliminerat utrymmet för ”ockerhyror” (vilket 

alltså innebar en synonym för kortsiktiga marknadshyror). Med detta ansågs goda 

förutsättningar för att säkra gästernas besittningsskydd ha uppnåtts. De orter präglade av 

bostadsbrist kom att kallas för bristorter och sågs som de orter där bruksvärdesprincipen 

skulle göra sig mest bruklig.17 Därtill var alltså tanken att detta även skulle ge ekonomiskt 

utrymme för en tillfredsställande nybyggnation av hyresbostäder, eftersom hyresnivån vid 

långsiktig balans trots allt antogs sammanfalla med en långsiktig marknadshyra – vilket sågs 

som rekvisit för nybyggnation – och denna ”långsiktiga marknadshyra” skulle uppnås med 

hjälp av s.k. bruksvärdesfaktorer.18 

2.1.4 Några ord om Miljonprogrammet 

Hyresregleringen som gällt sedan andra världskriget hade fram till 1960-talet lett till ett stort 

efterfrågeöverskott som 1964 uppgick till över 400 000 personer. Utöver 

behovsidentifieringen av en ny hyreslag så hade detta lett till att regeringen insåg behovet 

av ett större politiskt program för att få igång bostadsbyggandet. Under parollen ”en miljon 

bostäder på tio år" så inleddes ett decennium av statligt understödd och subventionerad 

byggpolitik som kommit att bli känd som miljonprogrammet. Under denna epok som 

                                                           
15

 Bengtsson (1992) ss. 47-48 
16

 Proposition 1968:91 s. 55 
17

 Bengtsson (1992) ss. 62-63 
18

 Ibid ss. 51-54 
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sträckte från 1965 till 1975 kom också denna miljon bostäder inte bara fullföljas utan 

överträffas till en slutnota på totalt 1 006 000 slutförda bostäder.19 

2.1.5 Bruksvärdesprincipen under fyra decennier 

Politiska mål gällande priset på hyresrätter kan i grova drag delas in i tre kategorier; den 

totala hyresnivån, relationen mellan hyran för olika lägenheter och slutligen hyran för varje 

enskild lägenhet. Den sistnämnda av dessa tre kategorier har framförallt kopplats samman 

med hyresgästens reella besittningsskydd. 1973 skedde den första förändringen av 1968 års 

hyreslag.20 Den huvudsakliga förändringen gick ut på att hyresgästen skulle ha rätt till en 

prövning av hyrans skälighet, då förändringar i hyresavtalet med avseende på just hyran blev 

gällande.21 Intentionen var att jämställa hyresgästen och hyresvärden. Tanken var att man 

med hjälp av denna revidering på ett effektivare sätt skulle kunna skydda hyresgästen mot 

en oskälig hyreshöjning, vilken i praktiken skulle leda till att hyresgästen blev tvungen att 

flytta.22 Detta är som sagt delvis vad en hyresreglering grundad i bruksvärdesprincipens anda 

syftar till. Hyresnämnden är det organ som på grundval av ett flertal förutbestämda 

jämförelsepunkter ska bestämma bruksvärdet och därmed den skäliga hyresnivån, vid en 

tvist mellan hyresgästen och värden. Mer om bruksvärdesprincipens tillämpning redogörs 

för i appendix 5.1.  

Redan 1973, i samband med den första översynen av bruksvärdesparagrafen väcktes frågan 

huruvida kommunala subventionerade hyresobjekt skulle få vara med i 

jämförelsematerialet. I riksdagen underströk man från socialdemokratiskt håll vikten av att 

kommunala hyreslägenheter blev tongivande i jämförelsematerialet, med motiveringen att 

det för tiden statliga stödet till bostadssanering skulle komma alla tillgodo.23 1974 

reviderades så bruksvärdesparagrafen ytterligare. Den huvudsakliga förändringen låg i att 

man skriftligen lagstadgade vad som diskuterades året innan, nämligen att de kommunala 

bostadsbolagens hyror skulle stå som jämförelsenorm. I samband med detta kom även en 

del invändningar emot bruksvärdesparagrafen. Dessa kom kanske inte helt oväntat ifrån 

svensk politiks två ytterligheter, Vänsterpartiet (då kallade Vänsterpartiet Kommunisterna) 

                                                           
19

 www.ne.se (1) 
20

 Bengtsson (1992) s. 65 
21

 proposition 1973:23, s 1 
22

 Bengtsson (1992) ss. 36-37 och 68 
23

 Ibid ss. 65-66 
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och Moderaterna. Moderaterna menade att det var olämpligt att de kommunala 

hyresbolagen skulle stå som jämförelsenorm då de var subventionerade, vilket också 

uttrycktes i två motioner. Vänsterpartiet uttryckte i en motion å andra sidan ett missnöje 

över att man ansåg att den dåvarande lagstiftningen gav ett för stort utrymme för 

hyresvärdarna att höja hyran över den nivå som gällde för jämförelsematerialet. Istället för 

att följa den princip som säger att en hyra kan anses som skälig så länge den inte påtagligt 

överstiger nivån för de normgivande lägenheterna, tyckte man att alla hyror som låg över 

den nivå som gällde för det kommunala jämförelseobjektet skulle anses som oskäliga.24 

I en proposition från 1983 föreslås det huvudsakligen att man ytterligare skulle kunna bidra 

till parternas jämbördighet genom att ändra den tidigare lagformuleringen, som sa att den 

hyra som hyresvärden fordrar ska godtas så länge den inte är att anse som oskälig, till att 

hyran måste anses som skälig för att godtas.25 Vidare ville man att det skulle bli möjligt att 

plocka jämförelsematerial från annan ort då jämförelsematerialet i den ort där hyrestvisten 

ägde rum, ur bruksvärdessynpunkt, visade sig vara bristfälligt.26 Det mest intressanta med de 

ovanstående förslagen är faktiskt inte att de året därpå gick igenom, utan snarare den 

debatt som väcktes till liv då propositionen skulle behandlas i riksdagen. Inte mindre än 29 

motioner lämnades in. Från moderat och folkpartistiskt håll menade man att möjligheterna 

till en friare marknad behövde ses över, då man ansåg att det rådande systemet var 

otillräckligt såtillvida att man inte lyckades möta efterfrågan. Man belyste framförallt 

faktumet att många av de hyror som förhandlats fram inom det dåvarande systemets ramar 

inte täckte de kommunala bolagens kostnader och att de därför blivit beroende av bidrag 

och subventionerade lån. Från vänsterpartistiskt håll kvarstod dock kravet om att 

bruksvärdesregelns påtaglighetsrekvisit skulle avskaffas, så att varje enskild medborgare 

skulle kunna känna sig trygg genom ett trovärdigt reellt besittningsskydd.27 

Att främja en ”rationell nybyggnation” har ju som sagt ända sedan bruksvärdesprincipens 

begynnelse varit vad man tillsammans med en säkrad reell besittningsrätt, framförallt, haft 

som huvudmål att uppnå. På senare år har debatten i väldigt stor utsträckning handlat om 

det första av dessa mål och sedan den 1 juli 2006 har vi haft en specialreglering med 

                                                           
24

 Bengtsson (1992) ss. 71-72 
25

 Proposition 1983/84:137 ss. 70-71 
26

 Ibid s. 76 
27

 Bengtsson (1992) ss. 94-95 
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avseende på hyressättningen i just nybyggda fastigheter. Lagen ger en möjlighet att sätta 

högre hyror i nybyggda lägenheter än vad som tidigare skulle ha tillåtits vid en jämförelse 

med kringliggande lägenheters bruksvärden.28 En förutsättning för att dessa 

”nyproduktionshyror”, mer formellt kallade presumtionshyror, ska kunna sättas är att de har 

blivit kollektivt framförhandlade innan den första hyresgästen hunnit flytta in i någon av de 

berörda lägenheterna. Dessa hyrors skälighet är sedan självskriven till dess att tio år har 

förflutit sedan den första hyresgästen flyttade in, först då blir det möjligt att pröva hyrans 

skälighet.29 

2.1.6 Behov av en reform – ny lagstiftning från januari 2011 

Efter drygt 40 år med hyreslagen som grundades 1968 och den reglering som 

bruksvärdesprincipen innebar så har Sveriges – och mer specifikt Stockholms – 

hyresmarknad från många håll stått under återkommande kritik. I en OECD-rapport från 

2008 beskrivs hur hyresbostäder i Sverige huvudsakligen, givet bristen på marknadsmässiga 

hyror, tilldelas genom kö-förfarande, en komplex sökprocess samt svartabörshandel.30 Därtill 

har hävdats att den svenska hyresmodellen också strider mot EU:s regler om fri 

konkurrens.31 Detta uppmärksammades alltmer av Sveriges styrande under 2000: talet, där 

den politiska insikten om nödvändigheten i att revidera Sveriges lagstiftning kom att 

resultera i proposition 2009/10:185. I en från regeringen sammanfattning av propositionen 

målas en liknande bild upp av hyresmarknaden: ”På många håll fungerar inte 

bostadshyresmarknaden som det är tänkt. Det är svårt att få ett hyreskontrakt och som en 

följd av det har en marknad uppstått med otillåtna andra- och tredjehandsuthyrningar, 

svarta hyreskontrakt etc.”.32 Regeringens övergripande mål med den nya lagstiftningen var 

således att konsumenten på hyresmarknaden ska möta ett bostadsutbud som motsvarar 

behoven bland konsumenterna. Man trycker på problematiken i att vi har en växande 

bostadsbrist i storstadsregionerna samtidigt som det i stor utsträckning finns lägenheter som 

står tomma i de delar av landet där befolkningen har minskat. Just uppkomsten av en 

svartmarknad för hyreskontrakt beskrivs som ett stort problemområde och även som ett 

tydligt tecken på att marknaden inte fungerar som den ska. De kommunala bostadsbolagens 

                                                           
28

 SABO pressmeddelande 2009-11-25 
29

 www.hyresnämnden.se (1) 
30

 OECD Economic Surveys: Sweden 2008 
31

 Proposition 2009/10:185 s. 25 
32

 www.regeringen.se (1) 
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betydande roll på marknaden anses i propositionen vara grunden till stora delar av den ovan 

beskrivna problematiken. En stor del av den ändring av hyreslagen som gick igenom i januari 

2011 består i att förkasta den tidigare regeln som innebar att allmännyttiga hyresbolag 

tillskrevs en hyresnormerande roll, till förmån för en reglering som säger att den enda 

restriktionen på jämförelsematerialet vid en skälighetsbedömning ska vara att hyrorna är 

kollektivt framförhandlade. Att allmännyttan tidigare ensam fått styra hyresbildningen – och 

således de ekonomiska villkoren för alla aktörer på marknaden – beskrivs i propositionen stå 

i strid mot EU-rättens konkurrensregler. Den andra betydande delen av den ovan nämnda 

lagändringen säger att de allmännyttiga bostadsbolagen skall drivas med krav på normal 

avkastning. Vidare ges kritik emot den tidigare självkostnadsprincipen och de konsekvenser 

den anses ha fått för hyresmarknaden då allmännyttiga bolag tillskrevs en hyresnormerande 

roll. Det är framförallt faktumet att självkostnadsprincipen har gällt på företagsnivå och inte 

på fastighetsnivå, som anses fått förödande konsekvenser. Detta har lett till att bolag kunnat 

distribuera lägenheter till ett pris under självkostnaden på en viss ort, för att sedan väga upp 

det underskottet med hyror över självkostnadsnivån på andra orter.33 Man menar även att 

självkostnadsprincipen – även när den efterföljts till punkt och pricka – har satt käppar i 

hjulet för nybyggnationen eftersom privata aktörer i alla lägen har högre avkastningskrav än 

de som tidigare tillåtits av självkostnadsprincipen. Slopandet av självkostnadsprincipen 

motiveras med att: ”I och med att kommunala bostadsföretag verkar på en konkurrensutsatt 

marknad måste de emellertid verka på affärsmässiga villkor med normala 

avkastningskrav”.34 

  

                                                           
33

 Proposition 2009/10:185 ss. 63-65 
34

 Ibid s. 47 
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2.1.7 En sammanfattning av Sveriges hyreslag 1968 – 2011 

 Andra världskrigets ”tillfälliga” reglering kom att behållas på grund av den 

bostadsbrist som rådde, med syftet att värna om hyresgästernas besittningsskydd. 

 Ett allt mer brådskande behov av en ökad nybyggnation av bostäder ledde till ett 

påskyndande av en ny lagstiftning under 60-talet. 

 1968 års hyreslagstiftning hade ambitionen att kombinera ett besittningsskydd för 

hyresgästen samtidigt som systemet skulle gynna avtalsfriheten på marknaden och 

på så vis främja en rationell nybyggnation. 

 Bruksvärdesprincipen blev det bärande medlet i den nya lagstiftningen; 

fastställandet av en ”skälig hyresnivå” avsåg skydda hyresgästen mot ockerhyror, 

såväl som sammanfalla med ett för marknaden rationellt jämviktspris som gynnade 

en tillfredsställande nybyggnation. 

 Den ”skäliga hyresnivån” skulle från 1974 fastställas mot de kommunala 

hyresbolagens prisnivå. 

 Sedan 2006 har möjligheten funnits att sätta en högre hyra för nyproducerade 

lägenheter än vad som tidigare skulle ha tillåtits enligt bruksvärdesprincipen. Dessa 

hyrors skälighet kan på hyresgästens initiativ inte prövas förrän tio år från det att 

den första hyresgästen flyttade in har förflutit. 

 2009 års proposition dömde ut den föregående lagstiftningen som i stora drag 

vållande till den otillfredsställande nybyggnationen och den medföljande 

bostadsbristen. 

 I 2011 års lagstiftning slopas tumregeln att allmännyttiga kommunala bolag skall stå 

som hyresenorm, samt att dessa kommunala bolag ska drivas enligt 

självkostnadsprincipen. Detta med motiveringen att oflexibelt jämförelseförfarande 

samt den, för de privata aktörerna, ogynnsamma konkurrenssituationen låg till 

grund för den tryckande bostadsbristen. 
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2.2 Utvecklingen på Stockholms bostadsmarknad  

Hur bostadsmarknaden utvecklats under denna period presenteras härnäst genom statistik 

över bostadsköns utveckling samt en spatial redogörelse för Stockholms hyresnivåer. Därtill 

ges en överblick av lägenhetsbeståndet fördelat historiskt efter upplåtelseform - d.v.s. 

mellan hyreslägenheter och bostadsrätter – samt data över befolkningens utveckling. 

2.2.1 Bostadskön – en historisk överblick 

Den krissituationen som rådde på bostadsmarknaden efter andra världskriget ledde som 

sagt till att man på allvar började se över vilka medel man kunde tänkas ha att tillgå för att 

nå en förbättring. Som en del av denna våg startades bostadsförmedlingen år 1947 och de 

övertog då bostadsköerna från bland andra Stockholmshem och familjebostäder. 

Motiveringarna bakom grundandet av bostadsförmedlingen var flera, dels så ville man ge 

kommunen en klarare bild av hur bostadsefterfrågan egentligen såg ut och dels var 

förmedlingen följden av ett utbrett missnöje över hur de privata värdarna, i stor 

utsträckning, utnyttjade sin makt genom att ”välja och vraka” bland potentiella hyresgäster. 

Det viktigaste och mest övergripande motivet för verksamhet var att man ville uppnå ett 

mer rationellt utnyttjande av bostadsbeståndet. En bit in på 70-talet, när merparten av 

miljonprogrammets lägenheter stod klara, började man ställa sig frågan om inte 

bostadsförmedlingen hade blivit överflödig. Anledningen var att tusentals lägenheter ute i 

förorterna faktiskt stod tomma. Dessvärre kunde man redan under 80-talet konstatera att 

Stockholm återigen led av bostadsbrist och bostadsförmedlingen återfick en viktig roll i 

strävan efter ett mer rationellt nyttjande av bostadsbeståndet. Värt att nämna är att kön 

med avseende på centrala lägenheter aldrig någonsin uppstod att existera. År 1995 började 

bostadsförmedlingen arbeta efter ett system som gav vissa ”mer behövande grupper” förtur 

i kö-förfarandet. Idag är bostadsförmedlingen ett kommunalt aktiebolag som tack vare de 

köandes avgifter helt och hållet klarar sig på egen hand, och så har det mer eller mindre varit 

sedan den första oktober 1999 då Stockholm Stads Bostadsförmedling AB först uppstod.35 

Nedan presenteras i varsitt diagram, först bostadsköns utveckling över tiden sett till antalet 

individer som befunnit sig i bostadskön, följt av utvecklingen av kötiden i antal år. Tanken är 

att dessa två variabler, var för sig, ska få fungera som proxyvariabler för graden av 

bostadsbrist. 

                                                           
35

 www.bostad.stockholm.se (1) 
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Figur 2.136 

 Figur 2.237 
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Kurvorna har vid några tillfällen med stor sannolikhet påverkats av faktorer som inte går att 

koppla till ett ökat efterfrågeöverskott. Ett sådant exempel är att det förturssystem som 

sattes i kraft 1999 som gynnade vissa specifika grupperingar av de bostadssökande senare 

kom att försvinna igen, och att kön sedan 2003 har varit helt och hållet rak (alla i kön 

konkurrerar på lika villkor, där antalet dagar man befunnit sig i kön ensamt avgör kö-

placeringen ). Genom sina kostnadseffektiviserande effekter har dessutom introduktionen av 

vissa internettjänster bland annat möjliggjort flera sänkningar av kö-avgiften sedan 2003.38 

Slutligen kan det även vara av intresse att också ta med något om populationen i Stockholm. 

Tabell 2.1 visar befolkningsförändringen i Stockholms Län från år 1960 till 2010.   

År 
Stockholms 
Län 

% / år Tabell T2.139 

1960  1 271 014  - 

 

1970  1 477 234  16,22 
% 

1980  1 528 200  3,45 
% 

1985  1 578 299  3,28 
% 

1990  1 641 669  4,02 
% 

1995  1 725 756  5,12 
% 

2000  1 823 210  5,65 
% 

2005  1 889 945  3,66 
% 

2008  1 981 263  4,83 
% 

2009  2 019 182  1,91 
% 

2010  2 054 343  1,74 
% 
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2.2.2 Hyresnivån i Stockholms kommuner – ett tvärsnitt 

Följande del avser ge en så kallad spatial redogörelse för den genomsnittliga hyresnivån i 

Stockholm. Data över den genomsnittliga hyresnivån per m2 i olika geografiska delar av 

Stockholm presenters i tabell T2.1, och illustreras i Figur 2.3 i förhållande till avstånd från 

centrum. 

 

Genomsnittshyror i Stockholms Län  Tabell T2.240 

Kommun 
Avstånd från 

Centrum 

Snitthyra 

m
2
/år 

Kommun 
Avstånd från 

Centrum 

Snitthyra 

 m
2
/år  

1. Stockholm 0km 1 073 kr 8. Järfälla 20,7km 927 kr 

2. Solna 5,5 km 1 013 kr 9. Haninge 21km 972 kr 

3. Sundbyberg 7,5km 1 021 kr 10. Botkyrka 25,5km 846 kr 

4. Nacka 9,4km 1 023 kr 11. Upplands Väsby 26,8km 912 kr 

5. Sollentuna 14,1km 960 kr 12. Österåker 32,5km 1 037 kr 

6. Huddinge 15.7km 893 kr 13. Södertälje 35,6km 963 kr 

7. Tyresö 18,4km 975 kr 14. Sigtuna 39,6km 918 kr 

 

Figur 2.341 
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Varje kommuns angivna avstånd från centrum är ett mått på den närmaste vägsträckan från 

respektive kommuns centralorts centrum till Stockholms centralstation. Centralort är 

benämningen på ett regioncentrum som oftast tack vare sin storlek är av stor betydelse för 

sin region42, Åkersberga är exempelvis Österåker kommuns centralort.43  Avstånden är 

beräknade med hjälp av Eniros vägbeskrivningstjänst.44 

2.2.3 Stockholms lägenhetsbestånd efter upplåtelseform 

Med upplåtelseformer i lägenhetsbeståndet avser vi de två lägenhetstyperna hyresrätt 

respektive bostadsrätt. Hyresformen faller i sin hyressättning som numera känt under den så 

kallade bruksvärdesprincipen, medan det för bostadsrätter råder en fri marknad med fri 

prissättning.45 I Figur 2.4 illustreras hur det totala lägenhetsbeståndet i Stockholm fördelat 

på hyres- respektive bostadsrätter har utvecklats de senaste fyra årtiondena. 

 

Figur 2.446 

Slutnot: Rådata för samtliga diagram återfinns i Appendix 3. 
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3. Metod och disposition 

Presentationens upplägg syftar till att inledningsvis ge en bild av den verklighet som 1968 års 

hyreslag ämnade förbättra, för att på så sätt skapa en förståelse för intentionerna bakom, 

framförallt, bruksvärdesprincipen. Den efterföljande statistiska redogörelsen visar på de 

viktigaste empiriska utfallen på marknaden. Relevansen i de teorier som använts tydliggörs 

genom att teoriavsnittet har fått ta plats efter den empiriska redogörelsen för 

problematiken på marknaden. Neoklassisk marknadsteori har tillsammans med en 

prisbildningsteori rotad i William Alonsos modell för prissättning av mark, syftat till att ge en 

övergripande bild av bostadsmarknadens anpassningsmekanismer vid en efterfrågechock, 

samt en redogörelse för hur den relativa prisnivån mellan olika geografiska delmarknader i 

en stad bör se ut. Därefter ges en teoretisk redogörelse för innebörden av ett pristak under 

jämviktspriset. Denna möjliggör en jämförande analys med den verklighet som faktiskt råder 

på marknaden, och utifrån den kan sannolikheten om ett pristak blivit gällande på 

Stockholms bostadsmarknad utvärderas. I den resterande delen av teoriavsnittet 

presenteras först de grundläggande antagandena bakom en investeringskalkyl för att belysa 

utbudssidans beteende givet olika tänkbara marknadsscenarion. Det sista avsnittet av 

teorikapitlet syftar till att möjliggöra en förklaring till de negativa effekter på marknaden 

som går att härleda till konsumenternas beteende. Den inledande analysen syftar sedan till 

att skapa en övergripande förståelse för hur en bostadsmarknad i en given stad fungerar 

genom att sammanlänka de teorier som använts, i ett avsnitt kallat teorisyntes. Detta följs av 

att hyreslagen och de viktigaste ändringarna den genomgått synas noggrant. När 

bostadsmarknaden, hyreslagen och marknadsaktörerna till sist fått en detaljerad 

presentation görs slutligen en genomgående analys av de fenomen som framgått av 

statistiken. 

Statistiken som används för att belysa efterfrågeöverskottets utveckling, de geografiskt 

fördelade hyresnivåerna, samt bostadsbeståndets utveckling med avseende på 

upplåtelseform kommer från allmänt betrodda och reliabla källor. Detta medför dock inte 

per automatik att statistiken i sammanhanget lever upp till kraven på validitet.47 Detta har 

tagits i beaktande och stor möda har ägnats åt en tydlig presentation, samt en noggrann 

                                                           
47

 Bell (2006) ss. 117-118 
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utvärdering av vilka uteblivna förklaringsvariabler som rimligtvis skulle kunna leda till en 

snedvridning av datans betydelse.  

Samband och teoretiska antaganden presenteras konsekvent i figurer och grafer. Detta är 

ett medvetet val där risken för övertydlighet har vägts mot faran i att inte göra sig förstådd. 

4. Marknaden för bostäder – villkor och samband 

Den teori som gäller för bostadsmarknaden kommer att redogöras för i denna del. Inledningsvis 

beskrivs marknaden som sådan, vartefter utbuds- respektive efterfrågans aktörer ägnas varsitt 

avsnitt. 

4.1 Marknaden för bostäder 

Marknaden för bostäder av olika upplåtelseform utgör uppenbarligen var för sig separata 

delmarknader, samtidigt som de i många avseenden givetvis hänger samman. Gemensamt är 

att dessa marknader bygger på samma grundläggande villkor som egentligen vilka 

marknader som helst. De består av en utbudssida vars utbudsfunktion härleds till den 

”aggregerade sektorns” kostnadsstruktur, samt en efterfrågesida som – förenklat – beror på 

konsumenternas inkomst/köpkraft samt individuella preferenser. Givet en fri marknad så 

kommer kvantitet och pris sättas där utbudet möter efterfrågan (P* i grafen). Vid en 

situation då priset befinner sig under jämvikt (P1 i grafen) uppstår ett efterfrågeöverskott, 

och vid den motsatta (P2 i grafen) ett utbudsöverskott.48 

Figur 4.149 - Den basala marknadsmodellen 

                                                           
48

 Persson (2009) ss. 318-319 
49

 Ibid s. 319, Figur 9.5 
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På en fungerande marknad skall dessa per automatik anpassas mot jämvikt, dock finns 

situationer då detta förhindras ske p.g.a. exempelvis externa faktorer så som lagstiftning. 

Vad gäller marknaden för hyreslägenheter så är hyresregleringen ett exempel på en sådan 

situation; hyresnivån har tvingats ned till en nivå under jämvikt och ett efterfrågeöverskott 

har därav uppstått (skulle den reglerade hyresnivån befinna sig över jämvikt, d.v.s. ett 

”pristak över jämviktspris”, antas det i så fall inte få någon effekt alls på marknaden).50 Vi 

kommer i detta avsnitt att presentera de teorier vi funnit relevanta för utbudets respektive 

efterfrågans roller och villkor på marknaden för bostäder. 

4.1.1 Den neoklassiska modellen för bostadsmarknaden 

I denna del presenteras villkoren för en neoklassisk modell för bostadsmarknaden.  

Marknadens ”normalmodell” specifikt för fastigheter, utmärker sig på så vis att utbudet på 

kort sikt är helt oelastiskt, enligt modellen nedan:51 

 

Figur 4.252 - Bostadsmarknaden på kort sikt 

Härefter följer en redogörelse för hur denna marknad ser ut och därtill reagerar vid ett 

efterfrågeskift, under förutsättningen att perfekt konkurrens råder.53 
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Figur 4.354 - Anpassningsmekaniken på bostadsmarknaden 

I ursprungsläget befinner sig marknaden i punkten där den kortsiktiga utbudskurvan i period 

noll (U0) korsar efterfrågekurvan i punkt (A). Vid ett uppåtgående efterfrågeskift, närmare 

bestämt till efterfrågekurvan E1, stiger priset från P0 till P1 och det efterfrågade antalet 

lägenheter förblir detsamma (B). Att priset stiger så mycket är en produkt av att utbudet på 

kort sikt är helt oelastiskt, detta beror givetvis på att bostadsbeståndet vid varje givet tillfälle 

är begränsat till den mängd som faktiskt finns, vilket i figuren illustreras av den vertikala 

utbudskurvan U0kort.  Detta beror bl.a. på att bostäder - oavsett om det rör sig om små- 

eller flerfamiljshus - är förknippade med stora långsiktiga investeringar, samt en mer eller 

mindre långdragen produktionsprocess. På lång sikt är däremot utbudet långt ifrån 

oelastiskt, vilket också visas av modellens långsiktiga utbudskurva (U lång). Den kurvan 

illustrerar hur nya aktörer får utrymme att etablera sig på marknaden till följd av det ökade 

priset och på sikt således bidrar till ett ökat utbud. Pilarna längs med den senare av 

efterfrågekurvorna visar på hur priserna under ”nyetableringsperioden” kontinuerligt 

pressas nedåt till dess att den långsiktiga utbudskurvan återigen korsar efterfrågekurvan (C). 

Värt att notera är att den långsiktiga utbudskurvans uppförsluttning går att härleda till att vi i 
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denna modell har valt följa ett vanligt förekommande antagande om att företagens 

kostnader vid ett ökat utbud pressas uppåt. Detta antas framförallt ske på grund av att 

tomtpriserna stiger till följd av att efterfrågan på tomtmark ökar, och detta leder i sin tur till 

att företagens kostnader tilltar.55 

4.1.2 En spatial modell för pris- och hyresbildningen i en stad 

Ett vanligt sätt att illustrera hyresbildningen för en stad är genom den klassiska modellen för 

prisbildning på mark i urbana områden. Denna utvecklades och publicerades av William 

Alonso 1964, och har renderat i en hel del forskning genom åren. Den hyra som skulle uppstå 

på en oreglerad marknad beror inte bara på investerings- och driftskostnaden för 

fastigheterna, utan dessa kostnader ingår i en bredare hyresfunktion som därtill beror på 

markpriset.56 Alonso beskrev prisbildningen på (urban) mark ungefär som ”sedvanlig 

prisbildning genom budgivning”, efter följande teoretiska antaganden:57  

- Samtlig mark i området antas som homogen – den befinner sig på en ”featureless 

plain” som han kallade det. Detta innebär kort att ingen separat mark innehar någon 

unik karaktäristika i form av ”vacker utsikt, behagliga vindar, kullar eller lågland” etc.  

- Inga legala eller sociala hinder finns för budgivningen 

- Båda parterna innehar full information om marknaden 

- Säljarna maximerar sin vinst/omsättning  

- Köparna maximerar sin nytta (”satisfaction”) eller vinst – beroende på om kunden är 

en individ eller ett företag  

Den spatiala modellen som detta genererar, består i en priskurva som visar markpriset – och 

i förlängningen hyrespriset - relativt avståndet från stadens centrum. Alonsos arbete innebär 

vidare en omfattande utvikning av villkor för hur olika individers respektive efterfrågan 

sedan bildar en funktion för hela marknaden. Kontentan är att efterfrågefunktionen för den 

”normala individen” också sammanfaller med kostnadsfunktionen för den ”normala 

marknaden”.58 Närmare bestämt så antas den attraktivaste marken finnas i centrum, vilket 

innebär att mark- och således hyrespriset faller desto längre från centrum man kommer 
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(vilket också är huvudantagandet i denna uppsats). Detta samband fångas i nedanstående 

kurva som hädanefter kommer refereras till som Alonsokurvan och i vissa fall 

”marknadskurvan”. 59 

 

Figur 4.460 - Alonsos ”normalkurva” applicerad på hyresbildning 

Alonsokurvan innebär alltså att varje avstånd från centrum visar en egen delmarknad, där 

det råder jämvikt på respektive stadsdels hyresmarknad. Med andra ord innehåller denna 

spatiala modell en massiv mängd komplex information om stadens bostadsmarknad.61 

 

Figur 4.562 - Hyresbildningen i en stad under hyresreglering 

                                                           
59

 Persson (2009) ss. 321-323 
60

 Ibid s. 322, Figur 9.6 
61

 Ibid ss. 321-323 



23 
 

En hyresreglering innebär i praktiken ett pristak på hyrorna, och detta uppenbarar sig i 

Alonsomodellen då som den horisontella linjen som illustreras i Figur 4.5.63 Detta betyder 

uppenbarligen att de attraktivare områdena där marknadskurvan ligger över hyrestaket, 

kommer att få en hyra som understiger marknadshyran. Vad som händer med bostäderna i 

områdena under denna reglering kan dock antas avgöras av en rad faktorer, beroende på 

hyresregleringens utformning, eventuell monopolställning hos hyresvärdarna etc.64 

4.2 Fastighetsmarknaden ur investerarens perspektiv 

För att en fastighetsinvestering skall anses ekonomiskt gångbar ställs vissa krav på 

marknaden. De förutsättningar som krävs för att alls främja en nybyggnation på 

bostadsmarknaden är vad detta avsnitt syftar till att beskriva. 

4.2.1 Tobins q – ett mått för lönsamhet 

Ett vanligt förekommande analysverktyg vid investering av kapitalvaror är det så kallade 

Tobins q, där bokstaven q definieras som kvoten mellan en kapitalvaras marknadsvärde samt 

investeringskostnaden för dess nyproduktion. Närmare bestämt: 

 

Ekvation E4.165 

Om kvoten q är större än ett så innebär det – givetvis – att marknadsvärdet är större än 

investeringskostnaden, och investeringen är enligt denna kalkyl således lönsam. Är q mindre 

än ett så är marknadsvärdet mindre än kostnaden för projektet och investeringen är med 

andra ord inte lönsam och kommer/bör således heller inte genomföras. Är q lika med ett så 

råder det jämvikt på marknaden mellan utbud och efterfrågan, och inget behov av 

nyproduktion föreligger för tillfället. Applicerar vi dessa villkor i den ”basala 

marknadsmodellen” så innebär detta i praktiken:  
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- Då en marknad präglas av ett efterfrågeöverskott, d.v.s. efterfrågad kvantitet 

överstiger den befintligt utbjudna, så är q större än ett. Nyproduktion är lönsam och 

utbudet på marknaden ökar då tills marknadsvärdet = investeringskostnaden. 

- Om q är mindre än ett så är nyproduktion olönsam och det existerande beståndet 

kan antas minska genom förslitning tills utbudet fallit till marknadsjämvikt. 

- Om q = ett, så är utbud = efterfrågan, och det råder jämvikt. 

Detta applicerat på bostadsmarknaden ger således att q > 1 = bostadsbrist, och q = 1 att 

bostadsmarknaden är i jämvikt d.v.s. ingen bostadsbrist råder. Skulle q < 1 innebär det att 

lägenheter står tomma och ett överskott råder på bostadsmarknaden. Vad gäller just 

”bostadsmarknaden” så gäller därtill att denna består i flertalet geografiskt segmenterade 

delmarknader, och q skiljer sig från ort till ort. Dessa villkor gäller för en marknad med fria 

marknadskrafter, och exempelvis en hyresreglering kan alltså innebära att det inte byggs där 

q annars skulle varit större än ett. Därtill så skulle det i motsats även kunna innebära att det 

genom politiska beslut och/eller subventioner byggs även då q är mindre än ett.66 

4.2.2 Det enskilda företagets investeringskalkyl 

Investeringsbedömningar av anläggningstillgångar så som fastigheter innebär att ställa 

intäkter mot kostnader över lång tid. Är summan av de beräknade nutida och framförallt 

framtida betalningsströmmarna positiv antas investeringen vara ekonomiskt gynnsam. Den 

enkla investeringsanalysen delas in i en utbetalnings- respektive inbetalningssida; 

utbetalningssidan antas bestå i en grundinvestering samt nuvärdet av framtida löpande 

utgifter, och värdet av investeringen utgörs av det diskonterade nuvärdet av verksamhetens 

framtida beräknade inkomstströmmar. Vid investeringsvaror som exempelvis fastigheter, så 

beräknas dessa även ha ett restvärde, vilket kan innebära antingen ett försäljningsvärde eller 

ett rivningsvärde. 67 Ett nuvärde definieras som dagens värde givet en framtida betalning x 

vid tidpunkten t genom en diskonteringsränta enligt: 

Ekvation E4.268 

                                                           
66

 Persson (2009) ss. 311-313 
67

 Andersson (2008) ss. 317-319 
68

 Hansson, Turner (1977) s. 54 



25 
 

Schematiskt kan nuvärdet av en kontinuerlig ström av framtida ut- eller inbetalningar, en så 

kallad annuitet, illustreras som:69 

 

Figur 4.670 - Nuvärdet av en återkommande annuitet 

Nuvärdet är summan av framtida diskonterade belopp 

Sammanställt schematiskt i en mer ”fullständig” investeringskalkyl kan detta illustreras 

som:71 

 

Figur 4.772 - En grundläggande rudimentär investeringskalkyl  

Om nuvärdessumman av framtida inbetalningar plus restvärdet R, [∑I+R] vid t0, överstiger 

grundinvesteringen samt nuvärdessumman av framtida utbetalningar [G+∑U], är investeringen 

lönsam. Värden för figur 4.7 definieras i följande tabell. 
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Värden för Figur 4.7 

G = Grundinvestering R = Restvärde 

I = Inbetalning per tidsenhet n = Ekonomisk livslängd 

U = Utbetalning per tidsenhet t0 = Tidpunkten t0 

 

Vad gället restvärdet R, så kan detta för en investering med lång livslängd som en fastighet, 

innebära antingen en försäljning av investeringen/fastigheten, då den ekonomiska 

livslängden ej passerat, alternativt ett rivningsvärde vid investeringens slut. 

Vidare så kan en ytterligare variant av investering bestå i olika inbetalningar vid olika 

tidpunkter, som i exemplet nedan:73 

 

Figur 4.874 - Investeringskalkyl för två perioder med olika inbetalningar 

Samma villkor här som i exemplet innan, men den ekonomiska livslängden n består här i två olika 

perioder – a samt b – där period b har lägre inbetalningar än a. 

Prisbildningen på marknaden för hyresfastigheter kan vidare - i algebraisk form - mer 

specifikt definieras som:75 

Ekvation E4.376 
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Värden för Ekvation E4.3 

h = Förväntade hyresintäkter d = Drifts- och underhållskostnader 

R = Beräknat försäljnings-alternativt 

rivningsvärde 
r = Diskonteringsränta 

 

Nuvärdessumman av detta ger – på den fungerande marknaden med fullständig konkurrens 

– priset på fastigheten, FP i ekvationen. Sett från ”andra hållet” så måste de beräknade 

framtida hyresintäkterna alltså minst täcka fastighetspriset, och givet att fullständig 

konkurrens råder så kommer alltså hyresströmmarna bli lika med fastighetens pris.77 

Vad gäller fastigheten som investeringsvara så präglas denna av höga initiala 

investeringskostnader och dessa kostnader antas i normalfallet finansieras med lån som 

amorteras över en längre tid. I normalsituationen så antas nuvärdet – d.v.s. värdet av dessa 

löpande kapitalkostnader i fasta priser - att falla över tid p.g.a. inflationen.78 Sambandet 

fångas av diskonteringsräntan i ekvation E4.3 och illustreras i nedanstående graf. 

 

Figur 4.979 - Höga initiala investeringskostnader  

Det ekonomiska utrymme (de prisökningar) som uppkommer vid en efterfrågeökning ger 

möjlighet för vinster, och detta antas på den fria marknaden ge incitament för nybyggnation 

då dessa vinster täcker de högre initiala kostnaderna.80 
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4.3 Slutligen något om efterfrågesidan  

Bostadskonsumenterna både påverkar och påverkas av rådande utfall och villkor på 

marknaden. I detta samspel agerar efterfrågesidan efter premisser som i många avseenden 

gäller för konsumtion av varor i allmänhet och därmed blir de relevanta även för 

bostadsmarknaden.    

4.3.1 Konsumtion, kostnader och utmaningsbara marknader 

En i ekonomisk mening ”rationell konsument” på marknaden antas bedriva sin konsumtion 

på basis av inkomst och personliga preferenser. Alternativen på marknaden utvärderas 

därtill relativt varandra utifrån nytta och kostnad. Vad gäller just kostnaden, så består denna 

inte bara av varans pris, utan även vad som kallas för varans alternativkostnad. Om 

konsumtion av vara X innebär att man utesluter vara Z, så är alternativkostnaden således 

den nytta man skulle erhållit från det ratade alternativet. En ytterligare fundamental aspekt i 

den rationella bedömningen består i att så kallade sunk costs helt skall bortses ifrån. Sunk 

costs innebär sådana redan förbrukade kostnader – monetära eller av annan art – som ej går 

att återfå, och därför ej har någon relevans att tas i beaktande.81 

Vidare så kan det i sammanhanget vara av relevans att redogöra för begreppet 

”utmaningsbar marknad”. Termen hör egentligen inte hemma inom konsumentteori, utan 

berör en viss marknadsstruktur sett från producenters villkor. Kort sammanfattat så kan 

teorin sägas beskriva villkoren för marknader som präglas av höga inträdeskostnader, d.v.s. 

där verksamheten kräver dyra investeringar som exempelvis flygplan för flygtrafik. Kan 

denna verksamhet och investering med säkerhet lämnas och säljas vidare utan någon större 

förlust, så skall denna ”inträdeskostnad” ej räknas med då ”entry” och ”exit” på marknaden 

därav är att anse som kostnadsfri. Kontentan är alltså att en sådan investering som lätt går 

att sälja vidare således inte består av några (blivande) sunk costs, varför dessa kostnader 

heller inte bör tas hänsyn till vid beslut om investeringen. Detta specifika villkor är vad som 

avses med termen ”utmaningsbar”.82 

4.3.2 Substitutionseffekten och korselasticitet 

Konsumerad kvantitet av en given vara beror inte enbart på dess pris och konsumentens 

inkomst, utan även på priset av relaterade varor. Då efterfrågan av en vara påverkas genom 
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prisförändringar i annan kallas för substitutionseffekten. Sambandet beror som sagt på att 

en varas pris – av konsumenten - värderas relativt andra närliggande varor. Sker exempelvis 

en prisökning av en vara så kommer det göra substitut till denna vara attraktivare för 

konsumenten än innan. Där en prisökning av vara Z minskar efterfrågan av denna och istället 

ökar efterfrågan av vara X kallas således för substitutionseffekten av en prisökning.83 Denna 

typ av samband kan skattas med vad som kallas för korselasticitet, vilket mäter just hur den 

efterfrågade kvantiteten av en vara förändras vid en ändring av priset för en annan 

(relaterad) vara. För två givna varor X och Z så definieras korselasticiteten för dessa som:84 

 

Ekvation E4.485 

Där ΔQX är förändringen i QX – kvantiteten av vara X – och ΔPZ är förändringen i PZ - d.v.s. 

priset av vara Z. Sålunda gäller att ϵXZ mäter hur den efterfrågade kvantiteten av X svarar på 

en förändring i priset av Z, och denna korselasticitet kan vara antingen negativ eller positiv. 

Närmare bestämt så gäller att:86 

- om ϵXZ  < 0 så är X och Z komplement 

- är ϵXZ  > 0 så är varorna substitut 

4.3.3 Regleringens utfall på marknadens konsumenter   

Clifford F. Thies utvecklar i artikeln ”Rent Control with Rationing by Search Costs: A Note” 

villkor för en delvis reglerad hyresmarknad som präglas av ett efterfrågeöverskott. Thies 

utgår ifrån amerikanska villkor och antar att det inom samma geografiska område finns både 

sektorer med hyresreglering och områden utan (alltså områden med marknadshyra), och det 

råder för hyresgästerna full rörlighet mellan dessa sektorer. När efterfrågan överstiger 

utbudet under en hyresreglering, så antas det i första hand framtvinga ”alternativa 

mekanismer” som för marknaden i någon slags riktning närmare jämvikt. De mest påtagliga 

av dessa är exempelvis diskriminering, kvalitetminskning av lägenhetsbeståndet samt inte 
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minst sidobetalningar, mutor och ”hittelön”. Vad Thies däremot lägger fokus på i sitt ”två-

sektors”-exempel är vad han kallar för spillover-effekter från den reglerade till den 

oreglerade sektorn. Teorin utgår från att marknaden efterfrågar N antal hyreslägenheter – 

vilka antas som homogena varor – till en hyra R. Inledningsvis antas ingen reglering existera, 

utan jämvikt råder på marknaden, d.v.s. i och mellan de två sektorerna. Hyran i den 

(blivande) reglerade sektorn benämns Rc (”Rent control”) och hyran för den oreglerade som 

Rn (”non-controlled”), vilket under jämvikt således innebär Rc = Rn = R. Vid införande av en 

hyresreglering som understiger jämviktshyran R så genererar detta ett efterfrågeöverskott i 

den nu reglerade sektorn, vilket kommer tvingas över - ”spill over” - till den oreglerade. 

Denna efterfrågeökning och efterföljande spillover-effekt innebär att den ”accepterade 

jämviktshyran” R överstigit den reglerade hyran Rc, och den oreglerade hyresnivån Rn i sin 

tur tvingats ännu högre. Sambandet illustreras nedan:87 

 

Figur 4.1088 - Spillover-effekter mellan två hyressektorer 

Förändringen i utbjuden kvantitet i den nu reglerade sektorn benämns dNc, och står i motsatt 

proportion med den ökade efterfrågan på den oreglerade marknaden. Därav sambandet dNn 

= - dNc. 

Det har alltså uppstått en av marknaden godtagen prisdifferens, hyresskillnaden Rn - Rc, 

mellan vad som egentligen antas vara homogena varor. Vad som motiverar marknaden att 

godta denna differens antas bestå i vad som kommit att innebära sök-kostnader, vilket ges 
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beteckningen Si. Sök-kostnaden Si består av tiden det tar att hitta en ”reglerad lägenhet”, 

samt eventuella monetära kostnader som sidobetalningar och mutor etc. Kostnaden kan 

dessutom tänkas reflektera eventuellt obehag av ett tillfälligt obekvämt och osäkert boende. 

Hyran i den oreglerade sektorn kommer således att bestå av den reglerade hyran plus sök-

kostnaden enligt: Rn = Rc + Si.
89 

5. Analys 

Vår analys består i att dels undersöka hyresmarknadens grundmekanismer, samt att syna 

hyreslagens grundintentioner. Dessutom är avsikten att försöka tydliggöra kopplingen mellan 

dessa mekanismer och intentioner med Stockholms verklighet.    

5.1 Teoretiska slutsatser – en syntesmodell 

De teoretiska modeller som vanligtvis används för bostadsmarknaden anser vi oss lyckats 

redogöra för i det föregående avsnittet av denna uppsats. Att värde att inleda denna 

analysdel med är dock att sätta respektive modell i ett större sammanhang. Avsikten med 

detta är helt enkelt att illustrera så tydligt som möjligt hur marknaden för bostäder – i teorin 

– hänger samman.  

5.1.1 Marknadsanpassningen över tid 

Efter att inledningsvis anta fullständig konkurrens, redogörs sedan en modell som tydliggör 

marknadens villkor under en hyresreglering och således pristak. Inledningsvis antas en 

marknad präglad av full konkurrens, vilken befinner sig i långsiktig jämvikt. Detta innebär att 

Tobins q är lika med ett och således finns inget ytterligare marginellt utrymme för 

nyinvestering. Skulle en nyetablering ske i detta läge så skulle det innebära att Tobins q sjönk 

under ett, vilket är synonymt med en negativ investeringskalkyl för de berörda aktörerna. 

Antas därefter att en efterfrågeökning sker, så som beskrivs i avsnitt 4.1.1 illustrerat i figur 

4.3 kommer detta att ändra villkoren för marknaden. Marknadspriset - givet det kortsiktiga 

utbudet - stiger över det långsiktiga marknadspriset och generar således ett ekonomiskt 

utrymme som är synonymt med ett Tobins q som överstiger ett. Detta ger incitament för 

industrins enskilda firmor att investera i nybyggnation. Detta då nuvärdet av de framtida 

inkomstströmmarna och restvärdet [∑I+R] nu överstiger nuvärdet av fastighetens 
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grundinvestering plus nuvärdet av dess framtida kostnadsströmmar [G+∑U]. Denna situation 

sammanfattar vi grafiskt i följande figur: 

 

Figur 5.1 – Tobins q i sitt sammanhang 

Vidare redogörs för en situation där marknaden antas vara reglerad, i denna redogörelse tar 

detta formen av ett pristak. I teorin antogs att ett pristak över marknadsjämvikt inte ha 

någon effekt alls på marknaden. Antas dock en situation där en efterfrågeökning skulle 

generera ett potentiellt pris över pristaket leder detta till följande situation: ett 

efterfrågeöverskott skapas på marknaden som på grund av pristaket dock inte bringar Tobins 

q över ett. Detta i sin tur innebär således att enskilda investerare inte kan skönja några 

positiva siffror i sina investeringskalkyler, detta på grund av att nuvärdet av de framtida 

reglerade hyresintäkterna inte täcker investeringskostnaden. Denna situation illustreras med 

hjälp av följande figur: 

 

Figur 5.2 – Pristakets verkan på Tobins q 
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5.1.2 Staden under och över ett pristak   

Syftet med detta avsnitt är att förtydliga hur en bostadsmarknad i en given geografisk region 

– i ”normalmodellen” (figur 4.4) definierat med centrum som mittpunkt – består i flertalet 

delmarknader. Därtill tydliggörs hur dessa delmarknader kan antas gestalta sig under en 

reglering/pristak. Vi ser det som relevant för vår vidare analys att ha klargjort detta, och i 

förlängningen ger det dessutom indikationer på hur bostadsmarknaden kan tänkas utveckla 

sig över tid. Den spatiala Alonso-modellen består som tidigare beskrivet av en rad 

delmarknader i jämvikt, och under fullständig konkurrens givet en fri marknad kan det 

illustreras som följande: 

 

Figur 5.3 – Delmarknader i jämvikt 

Relevant för denna uppsats är dock marknaden under reglering. Givet situationen som 

beskrivs i Figur 4.5, där ett pristak råder geografiskt över staden, ser vi det som uppenbart 

att de geografiska hyresvillkoren är att konstatera som följande: 
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Figur 5.4 – Pristaket bringar obalans på marknaden 

Figur 5.4: Marknaderna belägna ovanför pristaket (regleringen) måste med all logik anses 

bestå av delmarknader präglade av efterfrågeöverskott. Hur marknaderna under pristaket 

förväntas gestalta sig beror som tidigare konstaterats på marknadssituationen; antingen 

påverkar pristaket över jämviktspris inte marknaden alls, eller så leder de höga priserna till 

att bostäder antingen står tomma, alternativt inte produceras alls. Slutligen kan även en 

fjärde variant tänkas - jämviktskvantitet konsumeras till ett pris över det ”egentliga 

jämviktspriset”. En sådan situation kan argumenteras bero på ett flertal tänkbara skäl: 

bostadsbristen i området över pristaket är så påtaglig att konsumenter inte har något annat 

val än att konsumera lägenheterna i ytterområdena till ett pris över den efterfrågan som 

skulle ha varit rådande på en ”fri” marknad. Alternativt kan denna prislucka tänkas täppas 

igen av statliga bostadsbidrag eller liknande. En vidare analys av segmenten ”under 

pristaket” anser vi dock vara överflödig för denna uppsats syfte. 

5.2 1968-2011 års hyreslag ur ett teoretiskt perspektiv 

Utifrån de teoretiska samband som målats upp i detta avsnitt infinner sig möjligheten att 

syna de antaganden och intentioner som hyreslagen redan i sin ursprungliga form innebar. 

Mer konkret ger dessa teoretiska samband anledning att ifrågasätta den 
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prisbildningsmekanism som bruksvärdessystemet från början syftade till att medföra, samt 

att vidare utvärdera de nytillkomna revideringarna av lagstiftningen. 

5.2.1 Bruksvärdesprincipen och långsiktig jämvikt 

Bruksvärdesprincipen syfte var att främja ett rationellt nybyggande, vilket kan tolkas som att 

man uppenbarligen ämnade skapa ett marknadsklimat vars villkor skulle möjliggöra för de 

privata aktörerna att tillgodose efterfrågan. Detta önskade man frambringa utan att 

konsumenterna på marknaden (hyresgästerna) skulle behöva drabbas av – på kort sikt - 

kraftigt stegrade priser. Istället ville man skapa en prisnivå som omedelbart stämde överens 

med den efter nyproduktionen rådande prisnivån, dvs. den långsiktiga jämviktsnivån. Alla 

priser över denna jämvikt definierades som ”ockerhyror” och detta var vad man ville skydda 

konsumenterna från i ett bredare motiv att ”säkra besittningsskyddet”. Detta tankesätt går 

att skönja redan under första världskriget då man införde en hyresstegringslag för att skydda 

de mindre bemedlade hyresgästerna emot kraftiga hyresstegringar under ”den rådande 

dyrtiden”. Tanken om att fasa över prisnivån mot den jämviktsnivå som skulle bli rådande 

efter kriget – det vill säga då marknaden åter skulle lyda under normala förhållanden – är 

direkt jämförbar med argumenteringen bakom 1968 års hyreslag.  Detta paradigm för 

styrning av marknadens prisbildning borde då innebära följande; istället för att gå den väg 

marknaden skulle ta via den fria marknadens prismekanism, illustrerat som A1-B1-C1 i Figur 1 

(vänster Figur 5.5), vill man istället träffa det långsiktiga jämviktspriset med en gång, denna 

mekanism illustreras i Figur 2 genom A2-B2-C2 (höger Figur 5.5). Det långsiktiga jämviktspriset 

innebär i graferna alltså punkt C1 respektive C2. 

Figur 5.5 - Två vägar mot jämvikt 
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Denna ursprungliga intention anser vi redan på det teoretiska stadiet vara värd att närmare 

analysera. Kan en tillfredsställande nyetablering över huvud taget komma till stånd utan 

någon initial ”prischock” på marknaden? Vilka föreställningar hade man egentligen om 

innebörden av den långsiktiga jämvikten? Vi anser oavsett att hela grundantagandet om att 

medels reglerande lagstiftning lyckas tillhandahålla ett för marknaden träffande långviktspris 

att te sig orimligt. Var denna långsiktiga prisnivå under marknadsförhållanden kommer att 

hamna kan sannolikt inte på förhand med någon exakthet fastställas. Vår uppfattning utifrån 

vedertagen teori, inte sällan uppbackad av empirisk fakta, är att en marknad under 

någorlunda fria tyglar är vad som leder till ny jämvikt, och utan tillräckligt utrymme för dessa 

mekanismer kan förmodligen inte någon fullgod nyetablering ske. Vidare tilltar orimligheten 

i bruksvärdesprincipens fundamentala anatomi av faktumet att allmännyttans hyresnivå 

skulle stå som prisledande i fastställandet av detta jämviktspris. Detta på grund av att den 

icke vinstdrivande allmännyttan uppenbarligen opererar efter villkor som inte genererar en 

”marknadsmässig” hyresnivå, och därmed inte nödvändigtvis är representativ för den övriga 

marknaden.  

5.2.2 Fastighetsinvestering och presumtionshyra 

Ytterligare kan en mer ingående problemdiskussion föras angående fastigheter som 

investeringsvaror. Den grundläggande ansatsen är att fastigheter är investeringsvaror med 

höga initiala investeringskostnader, dessa finansieras normalt med lån som betalas av över 

tid, och givet inflationen och ytterligare diskonteringsvariabler så minskar realkostnaden av 

dessa över tid. Att realkostnaderna minskar exponentiellt över tid illustrerades tydligt i Figur 

4.9, och är analogt sett uppenbarligen synonymt med att kapitalkostnaderna är väsentligen 

högre i början av investeringens ekonomiska livslängd. Dagens sofistikerade kapitalmarknad 

kan antagligen med fog antas erbjuda ett omfattande utbud av instrument för att hantera 

denna typ av investeringar. Även om dessa omständigheter ligger utanför 

avgränsningsramarna för denna uppsats, är ofrånkomligen fastigheten en investeringsvara 

med initialt höga kostnader. Denna insikt tycks onekligen ligga bakom specialregleringen i 

hyreslagen från 1 juli 2006, där så kallade presumtionshyror skall få tillämpas på nybyggda 

fastigheter. Uppenbarligen är ambitionen att ge marknadens aktörer möjlighet att investera i 

nybyggnation, då de genom dessa initialt högre hyresintäkter också kan täcka de initialt 

högre kostnaderna. Eftersom lagstiftarna bakom 2011 års ändringar i, dels hyreslagen men 
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även kommunallagen (med avseende på högre avkastningskrav för kommunala 

bostadsbolag) uppenbarligen ställt sig frågande till den hyresnivå som ”ej givit utrymme för 

vinster”, så är det rimligt att presumtionshyrorna syftar till att ge den effekt som en 

”prischock” på en fri marknad skulle ha givit. Denna prischock antas ju innebära det 

ekonomiska utrymme som anses nödvändigt för att gynna privat nybyggnation. Nedan följer 

en redogörelse över hur det faktum att initialt högre kapitalkostnader kräver utrymme för 

initialt högre hyror kan tänkas illustreras: 

 

 Figur 5.6 – De fallande realkostnadernas plats i kalkylen 

Den initiala grundinvesteringen ”G” antas fördelas över tid där den minskar exponentiellt i 

fast penningvärde, medan de löpande kostnaderna ”U” antas konstanta. Figuren innebär 

endast en tankemodell över hur detta samband inledningsvis kräver högre hyresintäkter - ”I” 

- och staplarna är inte menade att vara proportionella.  

Eftersom de äldre fastigheterna i det befintliga beståndet har lägre kapitalkostnader, kan de 

rimligtvis heller inte fylla sin funktion som adekvata jämförelseobjekt gentemot de nybyggda 

fastigheterna och detta samband verkar man också ha fångat i 2006 års tillägg i hyreslagen. 

Enligt principen om presumtionshyror ska de initialt högre hyrorna kunna gälla i tio år innan 

hyresgästerna ges rätten att initiera en skälighetsprövning av hyran. Förutsätter man att 

denna hyresprövning är vad som i praktiken har inneburit ett pristak, kan man anta att 

hyrorna de första tio åren kommer att kompensera för de hyror som blir möjliga givet det 

efterkommande pristaket. Med andra ord så skulle presumtionshyrorna i så fall kunna antas 
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bli något högre än vad som skulle blivit gällande om ingen tidsgräns funnits. Detta illustreras 

i figuren nedan: 

 

 Figur 5.7 – Marknadshyror begränsade till tio år 

”Period a” i grafen är de tio inledande åren då marknadsmässiga hyror tillåts. Antas att 

”period b” – alltså efter tio år – innebär ett pristak enligt den streckade linjen, så är vårt 

antagande att en sådan ordning kräver hyror över ”egentligt marknadspris” i period a för att 

kompensera detta (framtida) bortfall. 

2011 års revideringar av lagstiftningen ger dock anledning att tro på ett väldigt annorlunda 

scenario än det som ovan målas upp. Ifall kraven på marknadsmässighet från allmännyttans 

sida i kombination med det bredare jämförelsematerialet de facto leder till mer 

marknadsmässiga hyror, finns det anledning att tro att pristaket, helt eller delvis, potentiellt 

kommer att försvinna. Blir så fallet skulle en mer harmonisk övergång från 

”presumtionshyror” till ”normalhyror” kunna tänkas. Vidare så skulle givet alla de teoretiska 

antaganden vi nu gått igenom en fungerande marknadshyra - i enlighet med 2011 års 

lagändringar - tänkas göra presumtionshyrorna överflödiga. Hur detta utvecklar sig återstår 

att se. 

5.3 Har då hyresregleringen, trots goda intentioner, inneburit ett pristak? 

Vilka utfall som blivit gällande på marknaden under den period som 1968 års 

hyreslagstiftning varit i bruk är inte självklart. Vad pekar på ett efterfrågeöverskott, existerar 

ett pristak? Önskas en tydlig bild av situationen på marknaden, så är dessa frågor 

elementära att besvara. 
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5.3.1 Efterfrågeöverskott – förmodligen inte någon obefogad slutsats 

Stockholm Stads Bostadskös utveckling presenteras med avsikten att belysa graden av 

bostadsbrist I Stockholms län. Detta för att bostadsförmedlingen har visat sig vara en väl 

använd intermediär med ett kösystem som involverar över 300 000 bostadssökande 

individer. Tanken är att köns utveckling mot denna bakgrund ska kunna fungera som en 

proxyvariabel för graden av bostadsbrist och därmed även för efterfrågeöverskottets 

utveckling. Man ska dock ta i beaktande att dessa kurvor vid några tillfällen har påverkats av 

faktorer som ej går att koppla till ett ökat efterfrågeöverskott. Förutsättningarna för de 

köande har som sagt ändrats vid ett antal tillfällen genom åren, vilket gör att kurvans 

utveckling blir komplicerad att analysera i detalj. Det går t.ex. inte att enbart förklara 

kurvornas branta utveckling från 2003 och framåt med att efterfrågan på bostäder har stigit i 

snabbare takt än utbudet av hyreslägenheter. Detta på grund av att nytillkomna 

internettjänster dels har möjliggjort en lägre kö-avgift men dels också för att dessa tjänster 

med största sannolikhet ökat förmedlingens lättillgänglighet. Oavsett hur stor vikt dessa 

övriga faktorer tillskrivs i förklaringen bakom köns utveckling, kan man utan att vara för djärv 

konstatera att köns blotta existens i någon mån talar för att efterfrågan varken har varit eller 

är tillfredsställd. Dessutom kan man med fog anta att köns tillväxt från att bestå av under 50 

000 individer i början av 80-talet, till att 2010 involvera närmare 350 000 köande, till stor del 

ändå borde kunna förklaras av att det på hyresmarknaden i Stockholm existerar ett 

tilltagande efterfrågeöverskott. 

Att bostadsköns utveckling sett ut som den gjort kan därtill te sig väldigt uppenbart om man 

studerar vad som borde vara de avgörande bakomliggande faktorerna: befolkningens tillväxt 

samt utbudet av hyreslägenheter. Befolkningsutvecklingen i Stockholms Län från tabell T2.1 

vittnar om en kontinuerlig tillväxt av populationen från 60-talet och framåt, d.v.s. under hela 

den tid som bruksvärdesprincipen gällt. Förvisso finns även andra tänkbara variabler att ta 

hänsyn till vad gäller den ökande populationen och efterfrågan på bostäder – demografiska 

aspekter, förändringar i genomsnittligt antal boende per rum och/eller kvadratmeter etc. 

Men, även i frånvaro av dessa så borde det med fog kunna hävdas, att en längre tids 

befolkningsökning nästan undantagslöst måste innebära en ökande efterfrågan på bostäder. 

Populationen ökade trots allt med 783 329 personer från 1960 till 2010, en ökning med 62 

%. Ser man därtill hur bostadsbeståndet i Stockholm med avseende på hyresrätter har 
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utvecklats under samma period, så talar siffrorna sitt tydliga språk: i figur 2.4 syns tydligt hur 

mängden hyresrätter har fallit nästintill exponentiellt sedan mitten av 70-talet. En tillväxt må 

ha skett från ca 1965-1975, men denna sammanföll uppenbarligen med miljonprogrammets 

subventionerade bostadspolitik. Alternativt kan det argumenteras att efterfrågan skulle ha 

fallit över på andra boendeformer, men återknyter man igen till hur bostadskön parallellt 

med dessa insikter har utvecklats, så pekar det mesta ändå på ett tilltagande 

efterfrågeöverskott. 

5.3.2 Kan efterfrågeöverskottet härledas till ett pristak?  

Har man så konstaterat att ett efterfrågeöverskott existerar, blir den naturliga följdfrågan 

vad som kan stå som orsak. Detta knyter åter an till syftet att undersöka huruvida 1968 års 

hyreslag har föranlett ett pristak på marknaden. Tittar man på bostadsbeståndets utveckling 

i figur 2.4 blir den omedelbara insikten att den enda perioden då det byggdes nya 

hyresrätter var under miljonprogrammet, och omedelbart efteråt började hyresbeståndet 

att falla. Detta trots att det hela tiden skett en kraftig befolkningsökning i länet. Tilläggas bör 

att miljonprogrammet föregick 1968 års lagstiftning och därmed kan man konstatera att 

hyresbeståndet utan undantag fallit sedan bruksvärdesprincipen infördes. Denna insikt leder 

åter tillbaka till resonemangen i avsnitt 5.2.1 kring bruksvärdesprincipens avsikt att ge 

förutsättningar för ett marknadspris överensstämmandes med långsiktigt jämvikt. 

Bruksvärdesprincipens främsta tillkortakommande i ambitionen att frambringa ett långsiktigt 

jämviktspris borde stå att finna i det faktum att allmännyttan ämnades stå som prisledande. 

Detta verkar vara den insikt som ligger bakom 2011 års lagändringar, vars syfte delvis är att 

ge den privata delen av hyresbeståndet en stor del av det prisledande ansvaret. Den del av 

2011 års lagändring som syftar till att ställa högre avkastningskrav på de kommunala 

bolagens verksamhet, visar ytterligare på att man nåtts av insikten att prisnivån tidigare varit 

för låg för att frambringa en tillfredsställande nybyggnation. 

Med Alonsos spatiala modell över markpriserna som bas för hyreskurvan i en stad, 

uppenbarar sig ytterligare intressanta aspekter att belysa i detta sammanhang. Där 

normalkurvan – tidigare även benämnd marknadskurvan – antogs som exponentiellt 

fallande, så skulle ett pristak i samma modell innebära en kurva av mer flack karaktär. Av 

detta skäl har en funktion över Stockholms genomsnittliga hyresnivå relativt avstånd från 

centrum sammanställts. I figur 2.3 uppenbarar sig en kurva som skulle kunna argumenteras 
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besitta den ”flacka karaktär” som ett pristak enligt figur 4.5 skulle innebära. Problemen med 

denna tolkning är dock flera; först och främst av det avgörande skäl att det saknas en 

”verklig marknadskurva” för Stockholm att jämföra med. Enbart sett till kurvan som sådan så 

finns inget som omedelbart säger att denna de facto befinner sig under vad som skulle varit 

den verkliga marknadskurvan. Dessutom bidrar i det här fallet skalan på y axeln till kurvans 

flacka utseende, vilket lämnar ytterligare frågetecken: vad är en i sammanhanget adekvat 

prisskillnad mellan områdena, dvs. hur ”flack” är egentligen kurvan givet omständigheterna? 

Sist men inte minst så utgår dessutom Alonsos modell från antagandet om marken som fullt 

homogen, samt att parterna innehar full information om marknaden. Så är givetvis inte fallet 

i verkligheten. Exempelvis som i fall nummer 12 i tabell T2.2 – Österåker 32,5 km utanför 

centrum – innehar en hyresnivå högre än kommun 2 och 3, belägna närmast centrum, alltså 

är givetvis inte all mark ”homogen”. Områden värderas av marknaden uppenbarligen även 

efter andra karaktäristika än bara avstånd från centrum. Mot tidigare insikter om den 

tilltagande efterfrågan och nybyggnationen som lyst med sin frånvaro, så är kurvan i Figur 

2.3 ändå i sammanhanget intressant. Ett pristak kommer leda till ett efterfrågeöverskott 

motsvarande den situation som råder i Stockholm. Detta överskott antas ha uppstått som 

följden av en utebliven nybyggnation, som i sin tur kan ha uteblivit pga. det pristak som 

återspeglas i en flack hyressättningskurva. På dessa premisser skulle därför kurvan i Figur 2.3 

kunna antas fått sitt utseende från det faktum att bruksvärdessystemet inneburit ett pristak. 

5.4 Konsumenten på Stockholms hyresmarknad 

Hyreslagens utfall innebär som nu konstaterat med stor sannolikhet en hämmande effekt på 

marknadens utbud. Företeelser så som svartförsäljning av hyreskontrakt, andra- och 

tredjehands-uthyrningar, samt en avtagande andel av hyresrätter i lägenhetsbeståndet har 

beskrivits som symptomatiska för Stockholm. Denna avslutande del behandlar just dessa 

aspekter som i stora delar beror på konsumentens beteende på den reglerade marknaden. 

5.4.1 Primära utfall av efterfrågeöverskottet samt ”friktions-bostadslöshet” 

De ytterst uppmärksammade symptomen på Stockholms hyresmarknad består i uppkomsten 

av en omfattande svartmarknad av förstahandskontrakt, samt uthyrning i andra och tredje-

hand. Detta har bekräftats såväl från OECD, som sittande regering i och med 2009 års 

proposition. Just denna typ av ”fenomen” beskrivs också av Thies som typiska för ett 

efterfrågeöverskott på hyresmarknaden. Hur kan dessa då förklaras? Vad gäller just 
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svartförsäljningen av hyreskontrakt så torde svaret te sig uppenbart: efterfrågeöverskottet 

innebär per definition att det existerar ytterligare konsumenter ”högre upp” på 

efterfrågekurvan med en högre betalningsvilja än det (av pristaket) rådande priset. Sannolikt 

innebär det att individer med en lägre betalningsvilja nu innehar dessa lägenheter som det 

högre efterfrågesegmentet önskar. Kan dessa parter nu förhandla med varandra så är 

grundförutsättningarna för en marknad uppfyllda, om än en ”svart” sådan. Vad gäller 

uthyrning i andra och tredje hand så kan ett efterfrågeöverskott i Stockholm konstateras, 

vilket Figur 2.2 visar innebär bland annat en genomsnittlig kötid på sju år för 2011. Denna 

knapphetsproblematik innebär sök-kostnader som konsumenten sannolikt med alla medel 

vill undvika, och detta gäller sannolikt även de som redan har en bostad. Har en konsument 

väl lyckats bli en ”insider” på denna marknad, så vill denna sannolikt till varje pris undvika att 

bli en ”outsider” igen – vilket skulle innebära att åter behöva stå inför dessa sök-kostnader. 

Grundproblematiken bakom dessa negativa utfall står sannolikt att finna i det 

efterfrågeöverskott, som skapats av det för marknaden snedvridande pristak som hyreslagen 

antas ha inneburit. Pristaket som illustrerat i Figur 4.5 innebär alltså att marknaden inte 

lyckas matcha konsumenternas respektive betalningsviljor och preferenser med ett 

tillfredställande utbud. Den fullständiga problembilden kan sammanfattningsvis förklaras i 

hur denna fel-matchning mot kundernas preferenser innebär ett konstant tryck på den delen 

av marknaden beståendes av nu undervärderade hyresbostäder. De som redan har en 

lägenhet såväl som de som vill in på marknaden har incitament att söka en bostad under 

längre tid. Detta beskrivs enklast genom konstaterandet att bostadskostnaden består av 

lägenhetskostnaden plus sök-kostnaden, och då lägenhetskostnaden sjunker accepteras en 

högre sök-kostnad (= längre söktid). Effekten blir gemensam för hela marknaden, vilket 

borde utgöra en stor del av anledningen till den tilltagande kötiden, och detta fenomen har 

vi passande nog valt att kalla ”friktions-bostadslöshet”. 

5.4.2 Spillover-effekter och bostadsrätten som substitut 

Slutligen ger teorin om spillover-effekter från en reglerad hyresmarknad till en närliggande 

oreglerad sektor i samma område, möjlighet att beskriva utvecklingen av 

lägenhetsbeståndet i Stockholm. Den kraftiga populationsökningen antas rimligtvis innebära 

en ökad efterfrågan på bostäder. Den eskalerande bostadskön antas till viss del bekräfta den 

ökade efterfrågan, samt vittna om en ökad total sök-kostnad för konsumenterna. Studeras 
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Figur 2.4 så blir det uppenbart att hyresbeståndet har minskat under perioden efter 

Miljonprogrammets subventionerade byggpolitik, vilket kan antas tillskrivas hyreslagen och 

bruksvärdesprincipen. Kombinationen av ett minskat hyresutbud och en ökande efterfrågan, 

borde då enligt teorin om spillover-effekter öka trycket på substitutvaror. Blickar man 

återigen på Figur 2.4 så bör insikten ganska omedelbart bli att denna ”substitutvara” har 

tagit formen av bostadsrätter. Dessa innebär såklart ”höga initiala investeringskostnader” i 

form av köpeskillingen, inte minst i Stockholm. Här kan dock paralleller dras till teorin om 

utmaningsbara marknader – en bostadsrätt går att sälja vidare, och innebär således heller 

inga sunk costs. ”Entry” och ”exit” på marknaden för bostadsrätter är alltså kostnadsfri, 

vilket ytterligare stärker argumentet för bostadsrätten som substitut till hyresrätten. Vidare 

så har substitutvaror positiv korselasticitet, d.v.s. då priset ökar på den ena varan så medför 

det en ökad efterfrågan på substitutvaran. Sambandet i Stockholm skulle då kunna beskrivas 

genom att en prisökning på hyresrätter som grundar sig i att sök-kostnaden stigit drastiskt, 

fått effekten av en efterfrågeökning på det närmast tillgängliga substitutet - bostadsrätter. 

Intentionen med ett system som skulle bringa hyresnivån till en skälig nivå har i sådant fall 

fått motsatt verkan. Vill man till äventyrs sätta ett faktiskt värde på substitutionseffekten 

mellan de två upplåtelseformerna, skulle det exempelvis kunna göras genom en skattning av 

korselasticiteten: 

Från 2000 till 2004 ökade bostadsrättsbeståndet med 26,9 % samtidigt som den 

genomsnittliga kötiden ökade med 21,7 %. Detta innebär en korselasticitet på 1,24, alltså om 

sök-kostnaden för hyresrätter ökar med en procent så stiger efterfrågan på bostadsrätter 

med 1,24 %. Beräkningen i helhet återfinns i Appendix 3. 

Denna högst rudimentära beräkning besitter givetvis inget större vetenskapligt värde; sök-

kostnaden S består av fler variabler än bara kötiden, och det gör även totalkostnaden för en 

hyresrätt. Dessutom innebär sambandet ”ökad sök-kostnad hyresrätt” ger ”ökat bestånd 

bostadsrätter” med största rimlighet också en tids-lagg, varför jämförande av siffror från 

samma tidsintervall förmodligen blir missvisande. Behållningen är ändock att det allt 

knappare utbudet av hyresrätter har inneburit ökade kostnader för desamma, och detta är 

potentiellt sett en relevant del i förklaringen av hur Stockholms bostadsmarknad kommit att 

utvecklats under det senaste halvseklet. 
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 
En stor del av denna uppsats har bestått i att undersöka om och i så fall hur Sveriges 

hyreslagstiftning från 1968 har inneburit ett pristak på hyresmarknaden. Vi kan konstatera 

att det finns mycket i Stockholms verklighet som pekar mot att så varit fallet. Hyreslagen 

tycks ha inneburit en tillkrånglad och icke-adekvat prisbildningsmekanism, vilken med stor 

sannolikhet har verkat hämmande på nyproduktionen. Vi har dock under arbetes gång 

kommit att ställa oss frågan om det inte borde finnas även andra bakomliggande orsaker till 

det uteblivna byggandet, förmodligen är så fallet och detta är i sig ett relevant uppsatsämne.  

Utifrån ”Alonso-sambandet med pristak” och den mycket enkla undersökning av Stockholms 

hyresnivå som vi har genomfört, finns även där stora möjligheter till fortsatt forskning som 

skulle kunna bidra med ytterligare förståelse för hur pass skev prisbildningen eventuellt har 

varit. Vad gäller just ”Alonso-samband” så anser vi att om våra lagstiftare även 

fortsättningsvis önskar styra hyresmarknaden till ”förmån” för konsumenten så bör det ske 

med större precision, d.v.s. en sådan lagstiftning måste bygga på en större förståelse för 

marknadens verkliga preferenser. 

Att det de facto råder ett efterfrågeöverskott i Stockholm står bortom allt tvivel, storleken 

på detta är dock väldigt svår att fastställa. Just detta efterfrågeöverskott erbjuder 

omfattande möjligheter för ytterligare studier inom vad Thies kallar för ”alternativa 

mekanismer mot jämvikt”, dvs. svarthandel med hyreskontrakt, andra- och tredjehands-

uthyrningar och så vidare. Slutligen ser vi att det finns stora utrymmen för forskning också 

inom det område som berör den ökade graden av substitution från hyres- till bostadsrätter. 

Hur ser egentligen korselasticiteten mellan två i övrigt jämbördiga objekt av dessa två 

upplåtelseformer ut? Har det i frånvaron av en fungerande hyresmarknad, istället uppstått 

en ”syntetisk hyresmarknad” av bostadsrätter, där banken numera står som hyresvärd? 
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Appendix 

1. Bruksvärdesprincipens tillämpning 

Grundtanken vid bedömning av skälig hyra med bruksvärdesprincipen innebär att man utgår 

ifrån bl.a. följande punkter: 90 

• modernitetsgrad 

• planlösning 

• läge inom huset 

• reparationsstandard 

• ljudisolering 

• hiss 

• tvättstuga 

• sopnedkast 

• särskilda förvaringsutrymmen 

• god fastighetsservice 

• garage och biluppställningsplats 

Faktorer som husets allmänna läge, den generella boendemiljön och närheten till 

kommunikationer påverkar också bruksvärdet.91 Därtill fastställs ett antal faktorer som med 

bruksvärdesprincipen ej skall tas hänsyn till vid hyresbedömning, där kan noteras:  

                                                           
90

 www.hyresnamnden.se (2) 
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• byggnadsår 

• produktionskostnader 

• driftskostnader 

• förvaltningskostnader 

Samt vad som uttrycks som ”andra särskilda betingelser för hyresrätten”.92 

Enligt hyreslagens grundregel är den ovanstående metoden, kallad direktjämförelse, det 

tillvägagångssätt som ska användas vid fastställandet av hyran.93 Vid en hyrestvist är det upp 

till den drivande parten (hyresvärden eller en hyresgästförening) att plocka fram 

jämförelseobjekt som sedan skall användas i den direktjämförelse som hyresnämnden 

grundar sitt beslut på. Ur det material som plockats fram sorterar sedan hyresnämnden bort 

de objekt som på grund av sitt bruksvärde eller en omotiverat låg eller hög hyra inte är 

jämförbara med den eller de fastigheter som är föremål för tvisten. Om det därefter 

förekommer två eller flera segment av olika hyresnivåer väljer hyresnämnden de objekt som 

ligger i det övre skiktet, med motiveringen att de förmodligen bättre återspeglar 

marknadspriserna på lång sikt. Vilken hyra som till slut fastställs av hyresnämnden beror på 

en rad olika omständigheter och i praktiken sköts varje enskilt fall utifrån de förutsättningar 

som ges. Exempelvis så sätts hyran till den nivå som hyresvärden har yrkat på i de fall där 

hyresvärdens pris understiger det prisläge som gäller för jämförelseobjekten. Överstiger 

däremot - den av hyresvärden föreslagna hyran - prisnivån som gäller för 

jämförelseobjekten, får den enligt hyreslagens 55§ inte göra det med mer än vad som kan 

anses vara skäligt. Hyresnämnden har låtit meddela att vad som anses vara skäligt kan 

variera från fall till fall, men att man har som tumregel att följa den s.k. 

påtaglighetsprincipen. Det är en princip säger att en hyresskillnad på mindre än 5 %, över 

lag, inte är att betrakta som påtaglig och ska därför i praktiken kunna ses som skälig.94 

  

                                                                                                                                                                                     
91

 Proposition 1983/84:137 s. 72 
92

 Bengtsson (1992) s. 53 
93

 SOU 2004:91 s. 37 
94

 www.hyresnamnden.se (1) 
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2. Elasticitetsberäkning 

 I beräkningen har data för kötidens utveckling, samt antalet bostadsrätter i 

lägenhetsbeståndet från 2000-2004 använts. Siffrorna ges enligt följande: 

Genomsnittlig kötid i år: 
2004: 5,2 
2000: 4,3 

Antalet bostadsrätter i beståndet: 
2004: 159 246 
2000: 125 473 

 
 

3. Rådata 

Genomsnittlig kötid 
År Månad Genomsn 

kötid 
Antal  
lghtr 

År Månad Genomsn 
kötid 

Antal  
lghtr 

2000 Januari 4,3 212 2006 Januari 4,6 575 

Februari 5,2 200 Februari 4,5 407 

Mars 4,7 245 Mars 4,9 561 

April 4,5 153 April 5,0 709 

Maj 5,0 218 Maj 4,8 652 

Juni 5,4 157 Juni 4,5 647 

Juli 5,2 150 Juli 4,7 572 

Augusti 4,5 207 Augusti 4,6 672 

September 5,4 179 September 4,9 584 

Oktober 5,8 173 Oktober 5,2 539 

November 6,1 172 November 5,1 495 

December 6,5 194 December 5,0 443 

2001 Januari 5,8 211 2007 Januari 5,2 565 

Februari 6,3 184 Februari 5,2 536 

Mars 6,5 171 Mars 5,4 488 

April 5,9 148 April 5,0 399 

Maj 6,6 213 Maj 5,4 588 

Juni 7,0 167 Juni 5,6 545 

Juli 7,0 246 Juli 5,2 479 

Augusti 7,3 197 Augusti 5,2 562 

September 7,6 185 September 5,2 426 

Oktober 7,7 217 Oktober 6,2 466 

November 8,1 195 November 5,8 366 

December 8,4 126 December 5,7 367 

2002 Januari 8,3 203 2008 Januari 5,7 535 

Februari 8,1 204 Februari 5,7 414 

Mars 7,4 182 Mars 5,9 369 

April 7,8 207 April 6,0 443 
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Maj 7,3 205 Maj 5,7 389 

Juni 7,0 191 Juni 5,4 377 

Juli 7,3 235 Juli 5,5 391 

Augusti 6,7 236 Augusti 5,6 454 

September 7,0 229 September 6,3 351 

Oktober 6,9 276 Oktober 6,0 376 

November 7,3 196 November 6,3 338 

December 7,2 210 December 6,1 363 

2003 Januari 7,2 269 2009 Januari 5,7 449 

Februari 7,0 220 Februari 5,8 454 

Mars 7,1 204 Mars 5,5 487 

April 7,0 204 April 6,2 466 

Maj 7,2 193 Maj 5,9 450 

Juni 6,8 296 Juni 5,6 536 

Juli 6,6 336 Juli 5,5 596 

Augusti 6,4 198 Augusti 5,6 490 

September 6,4 274 September 5,6 510 

Oktober 6,8 285 Oktober 6,0 474 

November 6,5 276 November 6,1 441 

December 6,3 285 December 6,1 377 

2004 Januari 6,4 247 2010 Januari 6,2 353 

Februari 6,4 269 Februari 6,1 467 

Mars 6,1 373 Mars 5,9 430 

April 6,1 317 April 6,4 340 

Maj 5,8 323 Maj 6,0 428 

Juni 5,6 448 Juni 6,2 443 

Juli 5,5 440 Juli 6,2 366 

Augusti 5,7 390 Augusti 6,1 299 

September 5,5 374 September 6,6 349 

Oktober 5,9 345 Oktober 6,5 325 

November 5,4 447 November 7,0 362 

December 5,2 408 December 6,9 406 

2005 Januari 4,9 445 2011 Januari 6,9 308 

Februari 5,5 462 Februari 7,0 304 

Mars 5,1 484 Mars 7,1 362 

April 5,5 493 April 7,1 306 

Maj 4,9 380    

Juni 4,7 610    

Juli 4,7 537    

Augusti 4,6 614    

September 4,9 577    

Oktober 5,0 518    

November 5,0 446    

December 4,7 578    
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Data individer i kö 
År Bostadskön År Bostadskön År Bostadskön 

1947 22 733 1969 111 278 1991 77 918 

1948 31 085 1970 94 129 1992 75 249 

1949 40 428 1971 101 021 1993 66 000 

1950 51 162 1972 94 923 1994 56 000 

1951 59 311 1973 74 934 1995 60 000 

1952 72 757 1974 69 084 1996 49 000 

1953 76 450 1975 65 318 1997 89 000 

1954 80 370 1976 66 079 1998 67 130 

1955 87 217 1977 68 368 1999 66 506 

1956 104 050 1978 69 649 2000 72 394 

1957 108 520 1979 64 613 2001 74 678 

1958 105 530 1980 17 278 2002 82 286 

1959 103 940 1981 19 599 2003 94 208 

1960 106 910 1982 24 512 2004 104 230 

1961 93 680 1983 29 821 2005 133 654 

1962 103 690 1984 50 748 2006 181 021 

1963 122 600 1985 61 041 2007 224 373 

1964 102 020 1986 57 317 2008 256 712 

1965 122 360 1987 58 906 2009 287 147 

1966 122 020 1988 63 347 2010 330 692 

1967 110 000 1989 65 962   

1968 101 158 1990 70 159   

 

Genomsnittshyror i Stockholms Län 

Ort Avstånd från Snitthyra 

  Centrum per m2 / år 

Stockholm 0km 1 073 kr 

Solna 5,5 km 1 013 kr 

Sundbyberg 7,5km 1 021 kr 

Nacka 9,4km 1 023 kr 

Sollentuna 14,1km 960 kr 

Huddinge 15.7km 893 kr 

Tyresö 18,4km 975 kr 

Järfälla 20,7km 927 kr 

Haninge 21km 972 kr 

Botkyrka 25,5km 846 kr 

Upplands Väsby 26,8km 912 kr 

Österåker 32,5km 1 037 kr 

Södertälje 35,6km 963 kr 

Sigtuna 39,6km 918 kr 
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Stockholms läns bostadsbestånd fördelat efter upplåtelseform 

  Hela staden         

År Flerbostadshus     Småhus Samtliga 

 Allmän- Övriga  Bostads- Totalt Totalt Bostads- 

 nyttigt hyres- rätts-   bestånd 

  företag rätter förening       

1960 50 898 191 788 50 638 293 324 27 087 320 411 

1965 72 316 176 059 50 882 299 257 30 494 329 751 

1970 73 612 201 982 41 857 317 451 34 023 351 474 

1975 93 366 188 893 45 620 327 879 37 343 365 222 

1980 98 095 164 827 63 438 326 360 40 919 367 279 

1985 112 560 152 900 70 222 335 682 41 396 377 078 

1990 117 914 142 230 84 432 344 576 42 062 386 638 

1998 113 695 135 216 109 804 358 715 42 803 401 518 

2000 110 189 126 260 125 473 361 922 43 065 404 987 

2004 102 584 110 892 159 246 372 722 43 538 416 260 

 

 

 

 

 


