Stockholmarna
säger ja till den
svenska modellen
och nej till
marknadshyror
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DEN SVENSKA MODELLEN FÖR
HYRESSÄTTNING
När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet som ett system för hyressättning.
Bruksvärdet är den generella brukarens uppfattning om lägenhetens, fastighetens och områdets kvaliteter. Riksdagen beslutade införa denna hyressättningsmodell och tilldelade parterna
på hyresmarknaden rätten att definiera bruksvärdet. Vi har
alltså ett hyressättningssystem där hyresnivåerna bestäms i kollektiva förhandlingar mellan parterna.

BOSTADSSITUATIONEN I STOCKHOLM
Bostadssituationen i Stockholmsregionen präglas av bostadsbrist, framför allt brist på hyresrätter, i regionens alla kommuner. Detta får allvarliga konsekvenser för såväl samhället som
individen; tillväxten i storstadsregionen hämmas, unga kan inte
flytta hemifrån, studenter tvingas tacka nej till utbildningsplatser och människor som fått jobb i Stockholm kan inte flytta hit
eftersom de inte hittar någon bostad.

MARKNADSHYROR
Flera är de debattörer, opinionsbildare och andra som förespråkar marknadshyror som lösningen på bostadsbristen och på
uppfattningen om dålig rörlighet i hyresbeståndet. Med marknadshyror skulle, enligt förespråkarna, bostadsbyggandet öka
och hyresbeståndet utnyttjas mer effektivt. De som förordar
marknadshyror använder ibland även uttryck som ”fri hyressättning” och ”avskaffa hyresregleringen”.
Marknadshyror innebär individuella förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgäst där marknaden bestämmer hyresnivån.
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VAD TYCKER STOCKHOLMARNA?
Stockholmarna har fått svara på frågan:
”Vilket tycker du är det bästa systemet för fastställande av hyresnivåer på hyreslägenheter?
a) Att hyressättningen går till som idag, med
kollektiva förhandlingar utifrån den så kallade
bruksvärdesprincipen, som säger att likvärdiga
lägenheter ska ha lika hyra.
b) Att hyran förhandlas individuellt och sätts
genom överenskommelser mellan en hyresvärd
och en enskild hyresgäst där den som är beredd
att betala mest bestämmer hyresnivån, så kallade
marknadshyror.”
Vidare har stockholmarna svarat på:
”Om marknadshyror skulle införas, tror du
att den totala hyresnivån skulle påverkas?”
Stockholmarna har även svarat på frågan:
”Tror du att den totala hyresnivån skulle höjas
eller sänkas?”
Stockholmarna, oavsett vilken upplåtelseform
de bor i, tycker att bruksvärdessystemet, den
svenska modellen för hyressättning, är det bästa
systemet. Stockholmarna säger alltså nej till att
marknaden och bostadsbristen sätter hyran och
ja till att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyror.
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84 procent av de som bor i hyresrätt svarar
”A” och tycker att det nuvarande systemet är
det bästa för hyressättning. 8 procent svarar
”B” (övriga vet ej).
70 procent av de som bor i annan upplåtelseform än hyresrätt svarar ”A” och tycker att
det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning. 19 procent svarar ”B” (övriga vet ej).

85 procent av de som bor i hyresrätt svarar
”ja” och tror att den totala hyresnivån skulle
påverkas. 5 procent svarar ”nej” (övriga vet ej).
81 procent av de som bor i annan upplåtelseform än hyresrätt svarar ”ja” och tror att den
totala hyresnivån skulle påverkas. 5 procent
svarar ”nej” (övriga vet ej).

93 procent av de som bor i hyresrätt, och som
tror att den totala hyresnivån skulle påverkas,
svarar ”höjas”. 5 procent svarar ”sänkas”
(övriga vet ej).
90 procent av de som bor i annan upplåtelseform än hyresrätt, och som tror att den totala
hyresnivån skulle påverkas, svarar ”höjas”.
6 procent svarar ”sänkas” (övriga vet ej).

OM UNDERSÖKNINGEN
TNS Sifo har frågat 2 330 stockholmare (881 boende
i hyresrätt och 1 449 i annan upplåtelseform) om hur
de anser att hyrorna till bostadslägenheter ska sättas
och eventuella effekter på hyresnivån. Undersökningen
genomfördes under perioden 7–20 oktober 2014.
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