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Sammanfattning 

Syftet med studien är att skatta marknadshyran i Stockholms olika stadsdelar utifrån 

betalningsviljan för bostadsrätter. Metoden som tillämpas är jämviktsvillkoret mellan 

brukarkostnad och marknadshyra som råder på en fri bostadsmarknad. Datamaterialet 

innehåller genomsnittliga kvadratmeterpriser för bostadsrätter samt genomsnittliga hyror för 

hyresrätter i Stockholms stadsdelar. Tre olika skattningar genomförs där resultatet visar att 

förväntningar om framtida bostadspriser har stor inverkan på brukarkostnaden och därmed även 

på de skattade marknadshyrorna. Att med säkerhet uttala sig om nivån på marknadshyrorna är 

därför svårt. En av slutsatserna är dock att avvikelsen mellan dagens hyror och marknadshyror 

är som störst i innerstaden och mindre i ytterområdena. En annan slutsats är att marknadshyror 

ger större spridning i hyresnivå mellan stadsdelarna.  
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1. Inledning 

I Stockholms stad domineras bostadsmarknaden av hyresrätter och bostadsrätter. Bostadsrätter 

handlas på en fri marknad där marknadsvärdet bestäms utifrån hushållet med högst 

betalningsvilja. Hyran på hyresrätter bestäms genom bruksvärdesprincipen och centrala 

förhandlingar mellan en organisation av hyresgäster samt hyresvärden. Bruksvärdesprincipen 

leder enlig Lind (2001) till att hyrorna på många orter ligger under de jämviktshyror som skulle 

råda på en fri marknad. Även Lindbeck (2016) samt Andersson och Söderberg (2012) menar 

att konsekvenserna av bruksvärdesprincipen blir extra tydliga på Stockholms bostadsmarknad 

med långa kötider samt lågt utbud av hyresrätter. Samtidigt har utbudet av hyresrätter minskat 

ytterligare under de senaste åren i takt med att närmare 132 000 hyresrätter ombildats till 

bostadsrätter i Storstockholm mellan år 1990-2012 (Boverket 2014). 

 

Trots att bostadsbristen och det svenska hyressystemet under flera år skapat ämne för debatt är 

det relativt få studier som beskriver hur de rådande hyresnivåerna skiljer sig mot de 

jämviktshyror som skulle råda på en helt oreglerad marknad. De studier som genomförts av 

Turner (2000); Lindblad (2010) samt Donner, Englund och Persson (2017) har visat att de 

faktiska hyresnivåerna i centrala Stockholm är betydligt lägre än marknadshyresnivåer. I 

ytterområdena är de faktiska hyrorna däremot närmre marknadshyror och i vissa fall högre. Att 

skatta marknadshyror är förknippat med vissa svårigheter som till stor grad kan påverka 

resultaten. 

 

Syftet med studien är att undersöka om hyresnivåerna i Stockholms olika stadsdelar skiljer sig 

mot de hyresnivåer som skulle råda på en oreglerad marknad samt påvisa svårigheterna i att 

skatta en marknadshyra. Genom att utgå från brukarkostnaden som är förknippad med ägandet 

av en bostadsrätt i olika stadsdelar, skattas marknadshyran för hyresrätter inom motsvarande 

stadsdel med hjälp av det jämviktsvillkor mellan brukarkostnad och hyra som råder på en fri 

bostadsmarknad. För att beräkna brukarkostnaden används försäljningsstatistik från Svensk 

Mäklarstatistik samt hyresstatistik från SCB för år 2016. 
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Frågeställningarna är: 

 

 Vad skulle den oreglerade marknadshyran i Stockholms olika stadsdelar motsvara 

utifrån betalningsviljan för bostadsrätter? 

 Vilka svårigheter är förknippade med att skatta marknadshyran genom brukarkostnaden 

och hur påverkas känsligheten i resultatet av dessa svårigheter? 

 

I likhet med tidigare studier är resultatet att skillnaden mellan marknadshyra och faktisk hyra 

är större i centrala Stockholm jämfört med ytterområdena. Skattningarna visar även att 

marknadshyra ger större spridning i hyresnivå mellan stadsdelarna. Ett annat resultat är att 

hushållens förväntningar om framtida prisutveckling har stor påverkan på skattningarna vilket 

gör det svårt att uttala sig om den exakta nivån på marknadshyrorna. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av studiens upplägg. I kapitel två ges bakgrunden till det 

svenska hyressättningssystemet samt de senaste årens utveckling på Stockholms 

bostadsrättsmarknad. I kapitel tre ges en genomgång av tidigare studiers metod och resultat. I 

kapitel fyra kopplas bostadsmarknaden ihop med nationalekonomisk teori genom att illustrera 

konsekvenserna av hyreskontrollen utifrån en utbud- och efterfrågemodell. I samma kapitel 

redovisas även hur betalningsviljan för ägt boende kan härledas utifrån definitionen av det 

fundamentala bostadspriset. Vidare i kapitel fem beskrivs den empiriska modell som används 

för att besvara studiens frågeställningar samt vilka komponenter som ingår i modellen. I kapitel 

sex presenteras datamaterialet samt dess eventuella brister. I kapitel sju redovisas studiens 

resultat och i kapitel åtta analyseras resultatet i förhållande till teori samt tidigare studier. 

Avslutningsvis sammanfattar kapitel nio huruvida studiens frågeställningar har besvarats samt 

vilka slutsatser som kan dras. 
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2. Institutionell Bakgrund 

Sverige hade mellan år 1942-1975 hyresreglering vilket innebar att staten beslutade vilka 

hyresnivåer som skulle råda samt hur mycket dessa skulle höjas. Sedan år 1969 bestäms hyrorna 

efter bruksvärdesprincipen. Sveriges hyresmarknad kan beskrivas som ett mellanting mellan en 

marknad som är reglerad och en marknad där ren marknadshyra råder, då hyrorna i det 

befintliga beståndet förhandlas mellan en organisation av hyresgäster och hyresvärden. Syftet 

med bruksvärdesprincipen är att ge hyresgästen ett skydd mot oskäliga hyror och ett 

besittningsskydd där hyresgästen skyddas mot uppsägningar som saknar grund samt rätt till 

förlängning av hyresavtalet. Vid prövning om oskälig hyra är principen att hyran ska sättas till 

ett skäligt belopp som speglar hyran på en motsvarande lägenhet (Hyresgästföreningen u.å). 

 

År 2006 infördes presumtionshyra vilket ger hyresvärden till nyproducerade lägenheter 

möjlighet att ta ut en högre hyra än om hyran skulle prövas mot bruksvärdesprincipen. Syftet 

med införandet var att förbättra förutsättningarna för nybyggnation (Boverket 2014). Enligt 

hyresgästföreningen (u.å) är det stor spridning i presumtionshyra för de nyproducerade 

lägenheterna i Stockholms stad. Den högsta årliga presumtionshyran år 2016 var 2397 kronor 

per kvadratmeter medan den lägsta presumtionshyran var 1778 kronor per kvadratmeter. 

 

Den svenska bruksvärdesprincipen samt förhandlingssystemet gör att hyrorna i hyresbeståndet 

inte har möjlighet att anpassa sig till jämvikten som skulle råda på en fri hyresmarknad vilket 

enligt Englund (2011) leder till att de faktiska hyrorna i centrala storstadslägen är lägre än 

marknadshyror. Även Lindbeck (2016) menar att hyreskontrollen med centrala förhandlingar 

har gjort att hyresnivån i vissa orter ligger lägre än den hypotetiska jämvikt som skulle råda på 

en fri hyresmarknad och att det därför går att urskilja två grupper på bostadsmarknaden; insiders 

och outsiders. Insiders är de som har ett hyreskontrakt medan outsiders är de som är utanför 

bostadsmarknaden. Konsekvenserna av hyreskontrollen blir enligt Lindbeck extra tydliga på 

Stockholms bostadsmarknad då långa kötider gör det svårt att säkra ett hyreskontrakt. Även 

Andersson och Söderberg (2012) menar att hyreskontrollen är den främsta orsaken till 

Stockholms låga utbud av hyresrätter samt långa kötider. 

 

Lind (2014) påpekar att flertalet klassiska effekter som följer av hyresregleringar kan 

observeras på den svenska bostadsmarknaden, exempelvis överkonsumtion och 
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underkonsumtion av boyta samt förekomsten av en svart marknad för hyreskontrakt. En 

ytterligare effekt är att hyresrätter tenderar att ombildas till bostadsrätter. 

 

Hyresnivåerna har enligt Lind (2014) i stort sett följt inflationen medan bostadsrättspriserna i 

Stockholm har ökat betydligt mer under de senaste 20 åren vilket avspeglas i Figur 1. 

 

Figur 1. Genomsnittligt kvadratmeterpris för bostadsrätter i Stockholms stad år 1996-2016. 

 
Källa: Egen illustration utifrån data från Svensk mäklarstatistik. 

 

 

Den positiva prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm har pågått under en tidsperiod med 

sjunkande realräntor, vilket rimligtvis är en del av förklaringen till de stigande 

bostadsrättspriserna. En fullständig analys av de senaste årens kraftigt stigande fastighetspriser 

tas inte upp i denna studie. Däremot presenteras en teoretisk genomgång av vad som menas 

med ett fundamentalt bostadspris i den teoretiska bakgrunden, då detta ligger till grund för den 

brukarkostnadsmodell som används för att skatta marknadshyror. 
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3. Tidigare Studier  

Turner (2000) använder sig av data från bostads- och hyresundersökningen år 1995 och år 1997 

för att estimera marknadshyran utifrån prisbildningen på bostadsrättsmarknaden. Studien syftar 

till att fånga upp lägesfaktorn som inte avspeglar sig i hyran för hyresrättslägenheter men som 

avspeglar sig i priset på bostadsrättslägenheter. Metoden bygger på att lägenheterna i de olika 

bestånden utgör nära substitut. Resultatet indikerar kraftigt undervärderade hyror i Stockholm 

och att den geografiska placeringen inte återspeglas i hyran. Resultatet är även att den skattade 

marknadshyran i centrala Stockholm skulle vara cirka 300 kronor högre per kvadratmeter och 

år jämfört med de rådande hyresnivåerna. 

 

Lindblad (2010) använder en ekonometrisk modell som förklarar kötiden till hyreslägenheter i 

Stockholms olika stadsdelar för att skatta marknadshyran. Resultatet är att den genomsnittliga 

marknadshyran i Stockholms innerstad skulle vara 102 procent högre än den rådande hyran och 

52 procent högre än nyproduktionshyran i Stockholms innerstad. I ytterstaden är däremot 

skillnaderna avsevärt mindre vilket enligt författaren innebär att det råder marknadsmässiga 

hyresnivåer i vissa av dessa stadsdelar. 

 

I likhet med Turners studie använder Donner et al. (2017) en ekonometrisk modell för att 

estimera genomsnittliga marknadshyresnivåer för hyreslägenheter i Stockholms olika 

stadsdelar utifrån bostadsrättsmarknaden. Författarna argumenterar för att jämviktshyran på en 

välfungerande hyresmarknad motsvarar brukarkostnaden, under antagandet att hyreslägenheter 

och bostadsrättslägenheter utgör nära substitut. Brukarkostnaden för en bostadsrätt beskrivs i 

studien som avgiften som betalas till bostadsrättsföreningen plus kapitalkostnader i form av 

ränta minus värdestegring. Författarna härleder en hedonisk efterfrågefunktion som förklarar 

brukarkostnaden för bostadsrätter med olika egenskaper. Genom att imputera egenskaperna hos 

en viss hyreslägenhet i den hedoniska efterfrågefunktionen erhålls den skattade marknadshyran 

för lägenheten. Resultaten visar att de skattade marknadshyrorna är 30-70 procent högre än de 

faktiska hyrorna i centrala Stockholm samt 20-40 procent högre i Stockholms förortsområden. 

För vissa områden ligger dessutom den skattade marknadshyran lägre än den faktiska 

hyresnivån. 

 

Då denna studie i likhet med Donner et al. (2017) syftar till att härleda marknadshyran utifrån 

brukarkostnaden för bostadsrätter, har forskning gällande brukarkostnadsbegreppet studerats. 
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Brukarkostnadsmodeller har använts i flertalet studier, främst för att studera skatteeffekter samt 

bostadsbubblor (se Poterba 1992; Himmelberg, Mayer & Sinai 2005; Hot & Monnin 2008; 

Verbrugge 2008; Englund 2011; Hill & Syed 2016; Kulikauskas 2017). 
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4. Teoretisk Bakgrund 

Konsekvenserna av bruksvärdesprincipen illustreras utifrån en utbud- och efterfrågemodell i 

Figur 2. D0 visar efterfrågan på hyreslägenheter för olika hyresnivåer. Då utbudet av 

hyreslägenheter på kort sikt är inelastiskt, visar S0 det befintliga beståndet vid en given tidpunkt. 

På lång sikt bestäms utbudet däremot av marginalkostnaden för att bygga nya hyresrätter vilket 

illustreras av SL. Enligt Wilhelmsson et al. (2011) är den långsiktiga utbudskurvan för 

tillväxtstäder så som Stockholm uppåtsluttande då markkostnaderna stiger i takt med att 

tillgänglig mark bebyggs. R0* är jämviktshyran på en fri marknad där efterfrågan och utbud 

möts medan Rr betecknar hyran under en hyreskontroll. 

 

Om efterfrågan på en fri hyresmarknad stiger från D0 till D1 skulle det på kort sikt resultera i en 

hyreshöjning till R1. Däremot skulle den ökade efterfrågan på lång sikt mötas av ett ökat utbud 

av hyreslägenheter vilket resulterar i att jämviktshyran stabiliseras vid R1*. Vid en hyreskontroll 

tillåts dock inte hyresnivån att anpassa sig till den ökade efterfrågan vilket skapar bostadsköer 

samt svaga incitament till nybyggnation då fastighetsägarna inte har möjlighet att ta ut en hyra 

som täcker marginalkostnaderna. 

 
Figur 2. Utbud och efterfrågemodell för Stockholms hyresmarknad. 

 

 
                                                    Källa: Egen illustration. 
 

 

Prisbildningen på bostadsrätter kan likt hyresbildningen illustreras i en utbud- och 

efterfrågemodell. Englund (2011); Sørensen (2013) samt Bergman, Sillemann & Sørensen 

(2015) använder dock ett annat resonemang för att förklara hur priset på ägda bostäder bestäms. 
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Enligt Englund (2011) motsvarar priset på en bostad det förväntade diskonterade värdet av de 

nutida samt framtida tjänster som erhålls från bostaden. Bergaman et al (2015) definierar det 

fundamentala bostadspriset genom följande formel: 

  

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 [∑
𝑅𝑡+𝑖

∏ (1 + 𝑟𝑡+𝑗)
𝑖
𝑗=0

∞

𝑖=0

]                                                           (1) 

 

Där 𝑃𝑡 är bostadens pris i period 𝑡 medan 𝑅𝑡+𝑖 är värdet av boendetjänsten som erhålls i period 

𝑡 + 𝑖. Med andra ord utgör 𝑅𝑡+𝑖 hushållets betalningsvilja för att ta del av boendetjänsten som 

bostaden genererar i period 𝑡 + 𝑖. Diskonteringsräntan utgörs av  𝑟𝑡+𝑗. Ekvation (1) kan även 

skrivas på följande vis: 

 

𝑃𝑡 =
𝑅𝑡
1 + 𝑟𝑡

+
𝑅𝑡+1
𝑒

(1 + 𝑟𝑡)(1 + 𝑟𝑡+1
𝑒 )

+
𝑅𝑡+2
𝑒

(1 + 𝑟𝑡)(1 + 𝑟𝑡+1
𝑒 )(1 + 𝑟𝑡+2

𝑒 )
+ ⋯                (2) 

 

Där 𝑅𝑡+𝑖
𝑒  är det förväntade värde som bostaden genererar i period 𝑡 + 𝑖. Eftersom bostadspriset 

är beroende av bostadens förväntade värdeförändring, visar Sørensen (2013) att ekvation (2) 

kan härledas ur följande uttryck: 

 

𝑃𝑡 =
𝑅𝑡 + 𝑃𝑡+1

𝑒

1 + 𝑟𝑡
                                                                   (3) 

 

Där 𝑃𝑡+1
𝑒  är det bostadspris hushållet i period 𝑡 förväntar sig i period 𝑡 + 1. Ekvation (3) 

illustrerar hur det nuvarande bostadspriset beror av förväntningarna om det framtida 

bostadspriset. Omskrivningen av ekvation (2) till (3) är enligt Sørensen (2013) möjlig till följd 

av att det förväntade priset i period 𝑡 beror av det förväntade priset i period 𝑡 + 1 som i sin tur 

beror av det förväntade priset i period 𝑡 + 2.  

 

Utifrån ekvation (3) kan värdet av boendetjänsten, 𝑅𝑡 lösas ut vilket ger följande uttryck: 
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𝑅𝑡 = 𝑟𝑡 × 𝑃𝑡 − (𝑃𝑡+1
𝑒 − 𝑃𝑡)                                                          (4) 

 

Detta uttryck är en förenkling av brukarkostnaden som är förknippad med att äga sin bostad. 

Brukarkostnaden motsvarar den hyra som en bostadsägare är villiga att betala för att ta del av 

boendetjänsten som bostaden genererar. Brukarkostnaden för period 𝑡 motsvarar således 

diskonteringsräntan, 𝑟𝑡 multiplicerat med bostadens värde, 𝑃𝑡 minus bostadens förväntade 

värdeförändring mellan period 𝑡 och 𝑡 + 1.  
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5. Empirisk Modell 

Brukarkostnadsbegreppet används vanligtvis inom den akademiska bostadslitteraturen för att 

studera betalningsviljan för ägt boende. Enligt Himmelberg et al. (2005) bör 

diskonteringsräntan i ekvation (4) ta hänsyn till kapitalkostnader, skattefördelar, risker och 

underhållsutgifter vilket utgör den årliga kostnaden av att äga sin bostad. Denna studie utgår 

från den brukarkostnadsformel som Himmelberg et al. (2005) introducerar. 

 

Den årliga brukarkostnaden, 𝐶 av att äga sin bostad skrivs som: 

 

𝐶 = 𝑃 (𝑖𝑟𝑓 +𝜔 − 𝜏(𝑖𝑚 +𝜔) + 𝛿 + 𝛾 − (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒))                              (5)  

 

Där 𝑃 är bostadens pris. 𝑖𝑟𝑓 är den riskfria nominella räntan, det vill säga alternativkostnaden 

av att köpa en bostad. 𝜔 är fastighetsskatten. 𝜏(𝑖𝑚 + 𝜔) är skatteminskningen som följer av 

möjligheten till att göra ränteavdrag och där 𝑖𝑚 är den nominella låneräntan. δ anger kostnader 

för underhållsutgifter samt depreciering som en andel av bostadens värde. 𝛾 är en riskpremie 

till följd av att äga istället för att hyra sin bostad. Enligt Kulikauskas (2016) symboliserar γ den 

ökade risken som är förknippad med att äga sin bostad jämfört med att hyra vilket inkluderar 

oförutsedda underhållsutgifter, möjliga räntehöjningar eller svängningar i marknadsvärde. 

(𝜋𝑒 + 𝑔𝑒) är den förväntade årliga nominella värdeförändringen av bostaden där 𝜋𝑒  utgör den 

förväntade inflationen och där 𝑔𝑒 utgör den förväntade reala värdeförändringen av bostaden. 

 

Enligt Hott & Monnin (2008) bör den lånefinansierade delen av bostadsköpet diskonteras mot 

bolåneräntan medan kontantinsatsen bör diskonteras mot den riskfria räntan. Detta ger: 

 

𝐶 = 𝑃 (𝛼𝑖𝑟𝑓 + (1 − 𝛼)𝑖𝑚 + 𝜔 − 𝜏(1 − 𝛼)(𝑖𝑚 + 𝜔) + 𝛿 + 𝛾 − (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒))       (6) 

 

Där 𝛼 är andelen av bostadens pris som utgör kontantinsatsen. 

 

På en perfekt bostadsmarknad i jämvikt ska den årliga brukarkostnaden av ägt boende motsvara 

den årliga marknadshyran för en identisk hyresrätt (Verbrugge 2008). Detta gör att ekvation (6) 

skrivs som jämnviktsvillkoret: 
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𝑅 = 𝐶                                                                            (7)  

 

Där 𝑅 är lika med marknadshyran och 𝐶 är den årliga brukarkostnaden.  

 

Om marknadshyran för en hyresrätt på en fri marknad överstiger brukarkostnaden för en 

identisk bostad, skulle det leda till en period av stigande fastighetspriser samt sjunkande hyror 

tills dess att jämvikten är återställd (Hill & Syed 2016). Det omvända gäller om 

brukarkostnaden skulle överstiga marknadshyran. 

 

Hyreskontrollen gör att hyrorna i hyresbeståndet inte har möjlighet att anpassa sig till jämvikten 

vilket leder till att de faktiska hyrorna i vissa områden avviker från marknadshyror. Genom att 

tillämpa jämviktsvillkoret på Stockholms bostadsrättsmarknad är det möjligt att skatta 

marknadshyran i Stockholms olika stadsdelar under antagandet att bostadsrätter och hyresrätter 

utgör nära substitut. Donner et al. (2017) gör detta antagande då författarna argumenterar för 

att bostadsrätter i förhållande till hyresrätter är fysiskt lika och betydligt närmre substitut än 

småhus. 

 

Ägare av en bostadsrättslägenhet betalar inte någon fastighetsskatt och därför utesluts 𝜔 från 

brukarkostnadsformeln. Även kostnader för underhåll samt depreciering, 𝛿 utesluts då boende 

i en bostadsrätt betalar en avgift till bostadsrättsföreningen som avser täcka föreningens 

omkostnader samt yttre underhåll. Då behovet av inre underhåll varierar med lägenhetsskick 

antas underhållskostnader tillsammans med möjliga räntehöjningar fångas upp av riskpremien 

som är inkluderad i brukarkostnadsformeln. Genom att förenkla ekvation (6) skrivs 

jämviktvillkoret som: 

 

𝑅 = 𝑃 (𝛼𝑖𝑟𝑓 + (1 − 𝛼)(1 − 𝜏)𝑖𝑚 + 𝛾 − (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒)) + 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡                     (8) 

 

Värdet på riskpremien skiljer sig åt i tidigare studier. Kulikaukas (2016) räknar med 1,8 

procents riskpremie, Himmelberg et al. (2005) räknar med 2 procents riskpremie medan Poterba 

(1992) anger 4 procents riskpremie. I capital asset pricing model (CAPM) visar riskpremien 

hur en enskild tillgångs avkastning samvarierar med en marknadsportföljs avkastning utöver 

den riskfria räntan. Detta innebär att riskpremien bör variera mellan de centrala stadsdelarna 

och ytterområdena då bostadsrättspriserna på olika geografiska marknader är olika 
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konjunkturkänsliga. I likhet med Poterba (1992); Himmelberg et al. (2005) och Kulikaukas 

(2016) bortser vi från att riskpremien bör skilja sig mellan marknader och räknar på ett konstant 

värde. För att undvika för höga skattningar, sätts riskpremien till 1,8 procent i enlighet med 

Kulikaukas (2016). 

 

Av de övriga komponenterna som utgör jämviktsvillkoret i ekvation (8) avser 𝛼𝑖𝑟𝑓 +

(1 − 𝛼)(1 − 𝜏)𝑖𝑚 kapitalkostnaden där 𝜏 är ränteavdraget som beräknas på 30 procent.1 

Kontantinsatsen 𝛼 beräknas på 15 procent då bolånetaket från 2010 innebär att endast 85 

procent av köpeskillingen får finansieras via bolån. Englund (2011) argumenterar för att den 

typiska bostadsägaren har en investeringshorisont på minst fem år och att den relevanta räntan 

som bostadsägaren förväntar sig över tid bättre fångas upp av en lång ränta än en kort ränta, 

vilket även Flam (2016); Sørensen (2013) och Himmelberg et al. (2005) ger stöd för. Därför 

sätts 𝑖𝑚 till räntesatsen på den 10-åriga bolåneräntan. Andelen av bostadsköpet som inte är 

bolånefinansierad bör istället diskonteras mot avkastningen som den riskfria räntan ger. 

Himmelberg et al. (2005) använder sig av räntan på statsobligationer med 10-års löptid vilket 

även denna studie använder sig av för att sätta ett värde på 𝑖𝑟𝑓. 

 

Som tidigare nämnt utgör (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒) den förväntade årliga nominella värdeförändringen av 

bostaden. 𝜋𝑒  är den förväntade inflationen medan 𝑔𝑒 är bostadens förväntade reala 

värdeförändring. Då hushållens förväntningar inte är direkt observerbara har tidigare studier 

använt olika ansatser för att bestämma värdet på (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒). Poterba (1992) och Englund (2011) 

tar inte med någon förväntad real värdeförändring i brukarkostnadsformeln utan räknar enbart 

med att (𝜋𝑒 + 𝑔𝑒) motsvarar den förväntade inflationen. 

 

En annan förekommande ansats är att låta den historiska reala värdeförändringen under en given 

tidsperiod motsvara värdet på den förväntade reala värdeförändringen. Enligt Hill och Syed 

(2016) bör långa historiska tidsperioder ligga till underlag för hur framtida förväntningar 

formas. Författarna menar att en tidsperiod på 10 till 20 år riskerar att inte blir representativ om 

undersökningsperioden enbart omfattar en uppgångsfas. Därför utgår de från en 30-årig 

tidsperiod när brukarkostnaden för bostadsmarknaden i Sidney beräknas. Då även Stockholms 

bostadsrättsmarknad har uppvisat stigande fastighetspriser under lång tid finns det därför 

                                                           
1 30 procent av ränteutgifterna är avdragsgilla upp till 100 000 kronor. Därutöver är 21 procent avdragsgilla. 

Hänsyn tas ej till detta i denna studie. 
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argument för att låta en lång historisk tidsperiod ligga till grund för hur förväntningar om 

framtida värdeförändringen formas. 

 

Genom att följa metoden som Hill och Syed (2016) använder sig av, kan den förväntade reala 

värdeförändringen beräknas enligt följande formel: 

 

𝑔𝑒 =

(

 

𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼𝑡
𝐾𝑃𝐼𝑡

𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼𝑡−𝑗
𝐾𝑃𝐼𝑡−𝑗 )

 

1
𝑗

− 1                                                       (9) 

 

Där 𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼𝑡 motsvarar värdet på SCB’s fastighetsprisindex för permanenta småhus i 

Storstockholm år 𝑡 medan 𝐾𝑃𝐼𝑡 motsvarar värdet på SCB’s konsumentprisindex år 𝑡. 𝑗 

motsvarar antal år som ligger till grund för beräkningen och således motsvarar 𝐹𝐴𝑆𝑇𝑃𝐼𝑡−𝑗 samt 

𝐾𝑃𝐼𝑡−𝑗 startåret för respektive index. Då fastighetsprisindex för bostadsrätter endast beräknats 

från år 2005 används prisindexet för småhus med motiveringen att bostadsrättsmarknaden och 

småhusmarknaden är nära relaterade med undantag för att bostadsrättspriser är något mer 

volatila än huspriser (Englund 2011). 

 

Att äga en bostad på en bostadsmarknad med svängningar i bostadspriser innebär dock en högre 

risk och en osäker förväntad avkastning i förhållande till att äga en tillgång som ger en riskfri 

avkastning. Genom att betrakta bostadsinvesteringen ur ett finansperspektiv bör investeringen 

riskjusteras mot den riskfria räntan. Den riskjusterade nominella avkastningen benämns inom 

finansteori vanligtvis som sharpekvoten. Sharpekvoten anger en tillgångs överavkastning 

gentemot en riskfri ränta i förhållande till överavkastningens volatilitet (Sharpe 1994). Den 

genomsnittliga historiska sharpekvoten beräknas enligt följande ekvation: 

 

𝑔𝑟 =

1
𝑇
∑ (𝑔𝑡 − 𝑖𝑡

𝑟𝑓
)𝑇

𝑡=1

√𝑣𝑎𝑟(𝑔𝑡 − 𝑖𝑡
𝑟𝑓
)

                                                            (10) 

 

Där täljaren anger den genomsnittliga överavkastningen mellan period 𝑡 till 𝑇 och nämnaren 

anger standardavvikelsen för överavkastningen under motsvarande period. 𝑔𝑡 är den nominella 

avkastningen på bostadsrättsmarknaden i Stockholms stad år 𝑡 medan 𝑖𝑡
𝑟𝑓

 är den genomsnittliga 
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räntan på 10-åriga statsobligationer år 𝑡. Ekvation (10) ger den genomsnittliga historiska 

riskjusterade överavkastningen för bostadsrätter i Stockholms stad och kan likt ekvation (9) 

användas för att uppskatta hushållens framtida förväntade avkastning. Genom att addera 𝑔𝑟 

med den riskfria räntan för 2016 erhålls den nominella riskjusterade avkastningen som 

hushållen kan förvänta sig i framtiden. 
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6. Data 

Tabell 1 visar genomsnittligt kvadratmeterpris för bostadsrätter samt genomsnittlig årshyra per 

kvadratmeter för hyresrätter uppdelat på stadsdelar. Tabellen visar även antal bostadsrätter samt 

hyresrätter för respektive stadsdel.2 Kvadratmeterpriserna har hämtats från Svensk 

mäklarstatistik3. Hyresnivåerna har hämtats från SCB och uppgifter om fördelningen mellan 

upplåtelseform har hämtats från Stockholms stads statistiska årsbok. 

 

Tabell 1. Genomsnittligt kvadratmeterpris och genomsnittlig årshyra per kvadratmeter 

uppdelat på stadsdel samt antal bostadsrätter och hyresrätter år 2016. 

 

Stadsdel Pris/kvm Antal 

bostadsrätter 

Årshyra/kvm Antal 

hyresrätter 

Centrala Stockholm 
    

Kungsholmen-Essingen 86388 28118 1535 12267 

Södermalm 86003 39914 1437 30215 

Vasastan-Norrmalm 94804 24461 1338 11443 

Östermalm 93382 27639 1395 13950 

Södra Stockholm 
    

Brännkyrka-Skärholmen 46097 12485 988 16898 

Enskede-Skarpnäck-Farsta-Vantör-Årsta 53154 38813 1175 43116 

Hägersten-Liljeholmen 66629 17850 1359 13013 

Västra Stockholm 
    

Bromma-Västerled 56556 15547 1310 11833 

Hässelby-Vällingby 42398 6263 1161 15004 

Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta 37176 10325 1032 16597 

Källa: Egna beräkningar utifrån data från Svensk mäklarstatistik, SCB och Stockholms stads statistiska årsbok. 
 

Svensk mäklarstatistiks sammanslagningar av stadsdelar skiljer sig mot SCB:s 

sammanslagningar och därför har nya områden genererats. Kvadratmeterpriserna och hyrorna 

för de nya geografiska områdena som redovisas i Tabell 1 har beräknats med hjälp av statistik 

över fördelningen av bostadsrätter respektive hyresrätter för varje stadsdel. Datamaterialet som 

ligger till grund för sammanslagningarna redovisas i appendix. 

 

                                                           
2 Fördelningen mellan upplåtelseform i respektive stadsdel gäller för 2015-12-31 vilket antas gälla för helåret 

2016. 
3 Svensk Mäklarstatistiks underlag består av över 90 % av de bostadsaffärer som sker via mäklare. Statistiken 

samlas in, bearbetas och produceras av SCB. 



16 

Nackdelen med att slå samman stadsdelar till nya geografiska områden är att homogeniteten 

kan försämras då de nya områdena omfattar ett större antal bostäder inom ett större geografiskt 

område. Fördelen är dock att de genomsnittliga kvadratmeterpriserna för bostadsrätter kan 

jämföras direkt mot de genomsnittliga årshyrorna för hyresrätter. På så sätt blir det möjligt att 

påvisa hur skillnaden mellan den skattade marknadshyran och den faktiska hyran skiljer sig åt 

då hyresrätter samt bostadsrätter inom samma geografiska område antas utgöra nära substitut. 

 

En brist hos de redovisade kvadratmeterpriserna från Svensk mäklarstatistik är att mindre 

lägenheter tenderar att ha ett högre kvadratmeterpris än genomsnittet medan större lägenheter 

tenderar att ha ett lägre kvadratmeterpris än genomsnittet. Detta gör att jämförbarheten blir 

sämre om den genomsnittliga lägenhetsstorleken skiljer sig mellan stadsdelarna. Motsvarande 

gäller för hyresrätter där mindre lägenheter tenderar att ha en högre kvadratmeterhyra än 

genomsnittet medan större lägenheter tenderar att ha en lägre kvadratmeterhyra. 

 

Från Tabell 1 observeras de högsta genomsnittliga kvadratmeterpriserna i centrala Stockholm 

där Vasastan-Norrmalm har ett genomsnitt på 94804 kronor per kvadratmeter medan det lägsta 

genomsnittliga kvadratmeterpriset observeras i Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta på 37176 kronor 

per kvadratmeter. Kungsholmen-Essingen har högst genomsnittlig årshyra på 1535 kronor per 

kvadratmeter medan Brännkyrka-Skärholmen har lägst genomsnittlig årshyra på 988 kronor per 

kvadratmeter. Tabell 1 visar även att variationen i marknadsvärde för bostadsrätter är större än 

variationen i årshyra mellan stadsdelarna. 

 

Data för bolåneräntan har i likhet med Flam (2016) hämtats från SEB, där den 10-åriga 

bolåneräntan för januari 2016 är den ränta som avses. Bolåneräntan var 3,20 procent vid denna 

tidpunkt. Data för statsobligationsräntor har hämtats från Riksbanken medan den förväntade 

inflationen är hämtad från TNS Sifo Prosperas månadsundersökning för januari 2016. Den 

förväntade inflationen på fem års sikt var 1,9 procent i januari 2016. För att beräkna 

bostadsmarknadens historiska reala avkastning används data från SCBs fastighetsprisindex 

samt konsumentprisindex. 

 

Data för avgiften till bostadsrättsföreningen har hämtats från Swedbanks boindex och antas 

vara konstant på 650 kronor per kvadratmeter för varje stadsdel. Avgiften som redovisas från 

Swedbank är landets genomsnittliga avgift med undantag för Göteborg där avgiften i 

genomsnitt är 700 kronor per kvadratmeter. Vissa skillnader i den genomsnittliga avgiften kan 
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tänkas förekomma mellan stadsdelarna men då avgiften snarare speglar varje enskild 

bostadsrättsförenings omkostnader, bör inte resultatet påverkas avsevärt. 
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7. Resultat 

I Tabell 2, 3 och 5 redovisas tre olika skattningar av marknadshyran för respektive stadsdel för 

år 2016. I tabellerna redovisas även hur mycket de beräknade marknadshyrorna avviker från de 

faktiska hyrorna. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig faktisk årshyra per kvadratmeter och genomsnittlig marknadshyra per 

kvadratmeter samt procentuell avvikelse mellan marknadshyra och faktisk hyra uppdelat på 

stadsdel år 2016. 

Stadsdel Faktisk hyra/kvm Marknadshyra/kvm Avvikelse 

Centrala Stockholm 
   

Kungsholmen-Essingen 1535 2362 54 % 

Södermalm 1437 2354 64 % 

Vasastan-Norrmalm 1338 2528 89 % 

Östermalm 1395 2500 79 % 

Södra Stockholm 
   

Brännkyrka-Skärholmen 988 1563 58 % 

Enskede-Skarpnäck-Farsta-Vantör-Årsta 1175 1703 45 % 

Hägersten-Liljeholmen 1359 1970 45 % 

Västra Stockholm 
   

Bromma-Västerled 1310 1771 35 % 

Hässelby-Vällingby 1161 1490 28 % 

Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta 1032 1387 34 % 

Källa: Marknadshyran är beräknad utifrån ekvation (8) där 𝛼=0,15, 𝑖𝑟𝑓=0,01182, 𝜏=0,30, 𝑖𝑚=0,032, 𝛾=0,018, 𝜋𝑒=0,019, 

𝑔𝑒=0, 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡=650. 

 

Marknadshyran i Tabell 2 är beräknad utifrån att den förväntade årliga värdeförändringen på 

bostadsrätter enbart följer den förväntade inflationen. Marknadshyran är högre i jämförelse mot 

den faktiska årshyran för samtliga stadsdelar, dock varierar skillnaderna i avvikelse mellan 

stadsdelarna. Den största avvikelsen observeras i stadsdelen Vasastan-Norrmalm där 

marknadshyran är 89 procent högre än den faktiska årshyran. Hässelby-Vällingby innehar den 

minsta avvikelsen på 28 procent. 

 

Resultatet är att den genomsnittliga avvikelsen mellan marknadshyra och faktiska årshyra är 

större i Centrala Stockholm än i Södra och Västra Stockholm. 
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Skattningarna visar även att marknadshyror ger större spridning i hyresnivå mellan 

stadsdelarna. Exempelvis skulle en lägenhet på Östermalm ha en marknadshyra som i 

genomsnitt är 80 procent högre än marknadshyran i Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta medan 

skillnaden i faktisk hyra mellan dessa områden är 35 procent.  

 

Tabell 3. Genomsnittlig faktisk årshyra per kvadratmeter och genomsnittlig marknadshyra per 

kvadratmeter samt procentuell avvikelse mellan marknadshyra och faktisk hyra uppdelat på 

stadsdel år 2016. 

Stadsdel Faktisk hyra/kvm Marknadshyra/kvm Avvikelse 

Centrala Stockholm 
  

 

Kungsholmen-Essingen 1535 – 605 – 139 % 

Södermalm 1437 – 599 – 142 % 

Vasastan-Norrmalm 1338 – 727 – 154 % 

Östermalm 1395 – 707 – 151 % 

Södra Stockholm 
  

 

Brännkyrka-Skärholmen 988 – 20 – 102 % 

Enskede-Skarpnäck-Farsta-Vantör-Årsta 1175 – 122 – 110 % 

Hägersten-Liljeholmen 1359 – 318 – 123 % 

Västra Stockholm 
  

 

Bromma-Västerled 1310 – 172 – 113 % 

Hässelby-Vällingby 1161 34 – 97 % 

Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta 1032 110 – 89 % 

Källa: Marknadshyran är beräknad utifrån ekvation (8) där 𝛼=0,15, 𝑖𝑟𝑓=0,01182, 𝜏=0,30, 𝑖𝑚=0,032, 𝛾=0,018, 𝜋𝑒=0,019, 

𝑔𝑒=0,034340, 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡=650. 

 

I Tabell 3 är marknadshyran beräknad utifrån att den förväntade värdeförändringen följer den 

historiska reala värdeförändringen plus den förväntade inflationen. Den historiska reala 

värdeförändringen är beräknad utifrån ekvation (9) mellan år 1975-2015. 

 

I Tabell 3 är marknadshyran negativ för alla stadsdelar förutom Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta 

samt Hässelby-Vällingby. De negativa marknadshyrorna är ett resultat av att den förväntade 

värdestegringen är dryga 3,4 procentenheter högre än värdestegringen i Tabell 2 vilket leder till 

en negativ brukarkostnad. Tolkningen av en negativ brukarkostnad är att hushållen förväntar 

sig att den årliga värdeförändringen är så pass hög att hushållen bor gratis och dessutom gör en 

kapitalvinst. 
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Den förväntade värdestegringen som beräknas utifrån ekvation (9) tar inte hänsyn till att 

bostadsinvesteringar är förknippade med risk då avkastningen på bostadsmarknaden har varit 

negativ under vissa år. Hänsyn tas inte heller till vilken säker avkastning som hade kunnat 

erhållas under motsvarande år. Därför är det relevant att beräkna hur bostadsmarknaden har 

avkastat i förhållande till den riskfria räntan vilket visas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Historisk avkastning på bostadsrätter i Stockholms stad samt historiska riskfria räntor 

och överavkastning mellan år 1997-2015. 

 

År    Avkastning  Riskfri ränta Överavkastning 

1997 15,2 %  6,6 % 8,6 % 

1998 23,0 %  5,0 % 18,0 % 

1999 24,9 %  5,0 % 19,9 % 

2000 20,9 %  5,4 % 15,5 % 

2001 4,0 %  5,1 % – 1,1 % 

2002 5,1 %  5,3 % – 0,2 % 

2003 – 5,5 %  4,6 % – 10,2 % 

2004 5,0 %  4,4 % 0,5 % 

2005 17,9 %  3,4 % 14,5 % 

2006 19,6 %  3,7 % 15,9 % 

2007 14,7 %  4,2 % 10,5 % 

2008 – 6,5 %  3,9 % – 10,4 % 

2009 2,5 %  3,3 % – 0,8 % 

2010 9,3 %  2,9 % 6,5 % 

2011 2,4 %  2,6 % – 0,2 % 

2012 2,0 %  1,6 % 0,4 % 

2013 9,7 %  2,1 % 7,6 % 

2014 11,1 %  1,7 % 9,4 % 

2015 19,1 %  0,7 % 18,4 % 

                          Källa: Egna beräkningar utifrån data från Svensk mäklarstatistik och Riksbanken. 

 

I Tabell 4 visas den genomsnittliga nominella avkastningen på bostadsrätter i Stockholms stad 

mellan år 1997-2015. Tabellen visar även den genomsnittliga årliga nominella avkastningen på 

10-åriga statsobligationer vilket utgör den riskfria räntan. Överavkastningen ges av differensen 

mellan avkastningen på bostadsrätter och den riskfria räntan. Avkastningen på 

bostadsmarknadens har varierat från år till år medan den riskfria räntan har sjunkit under 

tidsperioden. Överavkastningen har under vissa år varit negativ trots att bostadsrättspriserna har 

stigit. 
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Genom att beräkna den historiska riskjusterade överavkastningen utifrån ekvation (10) erhålls 

ett mått på hur bostadsmarknaden historiskt har avkastat i förhållande till risken. Detta mått 

ligger till grund för hur hushållen formar förväntningar om framtida bostadsrättspriser givet den 

riskfria räntan. 

 

Marknadshyrorna i Tabell 5 är beräknade utifrån att den förväntade årliga värdeförändringen 

följer den genomsnittliga historiska riskjusterade överavkastningen mellan år 1997-2015 för 

bostadsrätter i Stockholms stad. Givet den riskfria räntan på 1,182 procent, beräknas den 

förväntade nominella värdeförändringen till 1,88 procent. Detta ger en förväntad reala 

värdeförändring på -0,02 procent då inflationsförväntningarna uppgår till 1,9 procent4. 

Beräkningen visar att den förväntade riskjusterade avkastningen är i linje med 

inflationsförväntningarna vilket gör att de skattade marknadshyrorna i Tabell 5 är nära 

skattningarna i Tabell 2. 

 

Tabell 5. Genomsnittlig faktisk årshyra per kvadratmeter och genomsnittlig marknadshyra per 

kvadratmeter samt procentuell avvikelse mellan marknadshyra och faktisk hyra uppdelat på 

stadsdel år 2016. 

Stadsdel Faktisk hyra/kvm Marknadshyra/kvm Avvikelse 

Centrala Stockholm 
  

 

Kungsholmen-Essingen 1535 2379 55 % 

Södermalm 1437 2372 65 % 

Vasastan-Norrmalm 1338 2548 90 % 

Östermalm 1395 2519 81 % 

Södra Stockholm 
  

 

Brännkyrka-Skärholmen 988 1573 59 % 

Enskede-Skarpnäck-Farsta-Vantör-Årsta 1175 1714 46 % 

Hägersten-Liljeholmen 1359 1984 46 % 

Västra Stockholm 
  

 

Bromma-Västerled 1310 1782 36 % 

Hässelby-Vällingby 1161 1499 29 % 

Spånga-Kista-Rinkeby-Tensta 1032 1394 35 % 

Källa: Marknadshyran är beräknad utifrån ekvation (8) där 𝛼=0,15, 𝑖𝑟𝑓=0,01182, 𝜏=0,30, 𝑖𝑚=0,032, 𝛾=0,018, 𝜋𝑒=0,019, 𝑔𝑒= 
– 0,00021, 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡=650. 

                                                           
4 Den riskfria räntan som ligger till grund för beräkningen är räntan på 10-åriga statsobligationer 2016-01-04.  
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8. Analys 

Resultaten visar att brukarkostnaden till stor grad påverkas av den förväntade 

värdeförändringen, givet att övriga komponenter i brukarkostnadsformeln hålls konstanta. Den 

förväntade värdeförändringens inverkan på brukarkostnaden blir dessutom extra påtaglig vid 

låga räntor då hushållens kapitalkostnad i andel av den totala brukarkostnaden blir lägre. Detta 

gör att skattningarna av marknadshyran blir ännu mer känsliga för vilken förväntad 

värdeförändring som inkluderas i brukarkostnadsformeln. 

 

Enligt Englund (2011) har tidigare forskning visat att den historiska prisutvecklingen tenderar 

att påverka hushållens förväntningar kring den framtida prisutvecklingen vilket kan bidra till 

ytterligare prisökningar under en uppgångsfas. Givet den kraftiga historiska prisutvecklingen 

på Stockholms bostadsrättsmarknad är det därför tänkbart att vissa hushåll spekulerar i en 

fortsatt prisuppgång vilket innebär att dessa hushåll förväntar sig en låg eller till och med 

negativ brukarkostnad. Utifrån jämviktsvillkoret på en fri marknad är negativa brukarkostnader 

likställt med negativa marknadshyror eftersom hushållen förväntar sig att göra kapitalvinster 

på bostadsrättsmarknaden och därmed inte efterfrågar hyresrätter. 

 

Ett rimligt riktmärke för marknadshyror är dock att dessa minst bör motsvara nivån på 

presumtionshyror då dessa inte omfattas av hyreskontrollen och därmed är mer 

marknadsmässiga än bruksvärdeshyror (Flam 2016; Donner et al. 2017). Detta talar för att 

resultaten i Tabell 3 är orealistiska då negativa brukarkostnader innebär att inget hushåll skulle 

efterfråga hyresrätter och att det därmed inte skulle finnas någon bostadskö. 

 

Ytterligare en invändning mot att den historiska avkastningen på Stockholms bostadsmarknad 

skulle motsvara hushållens framtida förväntningar, är att höga bostadspriser i teorin stimulerar 

mer nybyggnation. Rationellt sett bör därför perioder av stigande fastighetspriser leda till att 

hushållen förväntar sig lägre framtida prisökningar och således högre brukarkostnad (Englund 

2011). Detta ger argument för att hushållens förväntningar i genomsnitt bör följa den förväntade 

inflationen vilket Poterba (1992) och Englund (2011) antar. Beräkningen av den förväntade 

riskjusterade avkastningen motiverar ytterligare att den förväntade inflationen utgör ett lämpligt 

mått på hushållens förväntningar. 
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I denna studie antas den förväntade värdeförändringen vara homogen för samtliga stadsdelar. 

Givet att hushållen till viss mån formar förväntningar utifrån historisk avkastning, borde 

förväntningar om framtida bostadspriser på olika marknader och geografiska områden vara 

heterogena. Enligt Himmelberg et al. (2005) är den förväntade brukarkostnaden därför lägre i 

de områden där den historiska värdeökningen varit högre. Att prisutvecklingen på bostadsrätter 

skiljer sig mellan områden styrks i studien av Blind, Dahlberg och Engström (2016) där 

författarna kommer fram till att prisutvecklingen är större desto längre ifrån stadskärnan 

området befinner sig. Författarna visar även att prisutvecklingen mellan år 2011-2015 har varit 

som störst i de områden där de initiala priserna år 2011 var som lägst. Enligt dessa resultat 

skulle därmed den förväntade värdeförändringen vara större i de icke-centrala stadsdelarna 

vilket skulle ge en lägre brukarkostnad jämfört mot de centrala stadsdelarna. Om däremot 

bostadsrättspriserna i framtiden blir mer homogena mellan innerstad och ytterstad skulle 

spridningen i marknadshyra minska. 

 

Resultaten i denna studie visar att det är svårt att ange exakta marknadshyresnivåer utifrån 

brukarkostnadsmodellen. Gemensamt för resultaten i Tabell 2 och Tabell 5 är dock att 

avvikelserna mellan marknadshyra och faktisk hyra är större i Centrala Stockholm jämfört mot 

Södra och Västra Stockholm vilket är i linje med tidigare forskning. Resultatet visar även att 

marknadshyra ger större spridning i hyresnivå mellan stadsdelarna. 

 

I studien antas bostadsrätter och hyresrätter i respektive stadsdel utgöra nära substitut och att 

brukarkostnaden i en viss stadsdel motsvarar marknadshyran. En brist i detta antagande är att 

studien inte fullt ut kontrollerar för om hyresrättsbeståndet och bostadsrättsbeståndet har samma 

skick. Om kvaliteten på hyresrättsbeståndet i genomsnitt skulle vara lägre än kvaliteten på 

bostadsrättsbeståndet inom en viss stadsdel, skulle betalningsviljan för bostadsrätter vara högre 

vilket motiverar en marknadshyra lägre än brukarkostnaden. En annan brist är att studien inte 

fullt ut kontrollerar för läge, det vill säga om hyresrätterna och bostadsrätterna inom 

stadsdelarna är allokerade i samma område. Detta kan ge snedvridningar i skattningarna då ett 

visst område kan värderas högre än ett annat område. 

 

Den årliga avgiften i denna studies brukarkostnadsmodell är ett genomsnitt för hela Sverige och 

blir en uppskattning för alla stadsdelar. En mer exakt beräkning hade kunnat genomföras om 

data för varje stadsdels genomsnittliga avgift hade funnits att tillgå. Det kan dock antas att 
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eventuella skillnader i den genomsnittliga avgiften mellan stadsdelar till viss del fångas upp av 

skillnaderna i de genomsnittliga bostadsrättspriserna mellan stadsdelarna. 

  

Nivåerna på de skattade marknadshyrorna är även osäkra till följd av att riskpremien är konstant 

för samtliga stadsdelar. Förutom risker för framtida prisförändringar är bostadsrättsägare 

exponerade mot risker i form av oförutsedda underhållsutgifter eller möjliga räntehöjningar. 

Dessa risker påverkar betalningsviljan för ägt boende och riskerar att ge en för låg skattning av 

brukarkostnaden om riskpremien utelämnas helt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

9. Slutsatser 

En slutsats är att avvikelsen mellan marknadshyra och faktisk hyra är större i centrala 

Stockholm jämfört med södra och västra Stockholm. I en bredare mening innebär det att 

hyreskontrollen främst gynnar hyresgäster i innerstaden och att dessa hushåll skulle få störst 

hyreshöjning vid en avreglering av hyresmarknaden. En annan slutsats är att marknadshyror 

ger större spridning i hyresnivåer mellan stadsdelarna. Tidigare studier har dock visat att 

bostadsrättspriserna växer snabbast i ytterområdena vilket skulle ge en lägre hyresspridning i 

framtiden. 

 

Tabell 2 och Tabell 5 visar att marknadshyran överstiger den faktiska hyran i samtliga 

stadsdelar medan skattningarna i Tabell 3 resulterar i att majoriteten av marknadshyrorna blir 

negativa. Negativa marknadshyror är dock inte realistiska utifrån de långa bostadsköer som 

observeras vid dagens hyresnivå samt utifrån presumtionshyrorna. Att med säkerhet uttala sig 

om nivån på marknadshyrorna är svårt då olika resultat kan motiveras utifrån de antaganden 

som görs vid beräkningen av brukarkostnad. 

 

Svårigheterna med att skatta marknadshyran genom brukarkostnaden är till stor del en följd av 

att hushållens förväntningar om framtida värdestegringar inte är direkt observerbara och därför 

måste uppskattas. Detta gör att olika resultat erhålls beroende av vilken metod som används för 

att uppskatta hushållens förväntningar om framtiden. Då bostadsrättsköp är förknippade med 

osäkerhet i hur framtida bostadspriser utvecklas, finns det anledning att riskjustera den 

historiska avkastningen. Den riskjusterade avkastningen som beräknas i denna studie ger stöd 

för att hushållens förväntningar om framtida värdeökningar motsvarar 

inflationsförväntningarna. 

 

För vidare studier kan hushållens förväntningar om framtida bostadspriser samt risker 

förknippade med att äga sin bostad studeras närmre. Ett utförligare datamaterial skulle 

dessutom förbättra möjligheterna för att kontrollera för homogeniteten mellan bostadsrätter och 

hyresrätter samt möjliggöra andra metoder för att skatta marknadshyran. 
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Appendix 

Tabell 6. Antal hyresrätter samt antal bostadsrätter uppdelat på stadsdel år 2016. 

Stadsdel Antal hyresrätter Antal bostadsrätter 

Bromma 11833 15547 

Brännkyrka 7266 10527 

Enskede 7640 11502 

Essinge 1641 3468 

Farsta 13515 8734 

Hägersten 13013 17850 

Hässelby 7948 2527 

Kista 5610 7203 

Kungsholmen 10626 24650 

Norrmalm 11443 24461 

Skarpnäck 9557 11170 

Skärholmen 9632 1958 

Spånga 10987 3122 

Södermalm 30215 39914 

Vantör 12404 7407 

Vällingby 7056 3736 

Östermalm 13950 27639 

Källa: Stockholms stad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Tabell 7. Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter för hyresrätter i Stockholms stad uppdelat 

på stadsdel år 2016. 

Stadsdel Årshyra/kvm 

Bromma 1310 

Enskede-Årsta-Vantör 1183 

Farsta 1142 

Hägersten-Liljeholmen 1359 

Hässelby-Vällingby 1161 

Kungsholmen 1535 

Norrmalm 1338 

Rinkeby-Kista 1048 

Skarpnäck 1190 

Skärholmen 988 

Spånga-Tensta 1005 

Södermalm 1437 

Östermalm 1395 

Källa: SCB 

 

Tabell 8. Genomsnittligt kvadratmeterpris för bostadsrätter i Stockholms stad uppdelat på 

stadsdel år 2016. 

Stadsdel Pris/kvm 

Bromma-Västerled 56556 

Brännkyrka-Skärholmen 46097 

Enskede-Skarpnäck 58066 

Essingen 77599 

Farsta-Vantör 46255 

Hägersten-Liljeholmen 66629 

Hässelby-Vällingby 42398 

Kungsholmen 87625 

Spånga-Kista 37176 

Södermalm 86003 

Vasastan-Norrmalm 94804 

Östermalm 93382 

 Källa: Svensk Mäklarstatistik 
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