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Abstract 
 
The rental market in Stockholm is clearly out of function. For an apartment in the city the queue 
is of several years, and the rent level is far from in comparison with the market demand. The 
incentives to build rental apartments are almost none. The profitability level of rental housing is 
not enough compared to building owner-occupied housing.  Therefore, in the lack of rental 
housing and the big excess demand that exists on rental housing, the black market is booming 
this type of accommodation and people have to pay large amounts to obtain rental housing.  
 
The market simulation presented in this thesis is to show us what the rent levels would become 
in Stockholm if we deregulated the rental housing market in the long run, in the short run, or 
with subsidies from the state. This will give us an idea of how the rental market could develop in 
the future, and what consequences it would imply for tenants and landlords. 
 
As a basis for this analysis, the demand elasticity is studied. This is based on how demand is 
affected by changes in disposable income and a rent increase. The demand elasticity is then 
compared with rental markets similar to Stockholm. 
 
The aim of this thesis is to show, with three simulations, how the housing market would react to 
a deregulation in this case where housing demand exceeds the supply. Also presented in this 
thesis is what the rent would be if the deregulations where made today. 
 
The final results in these simulations are similar to each other and all three indicates an increase 
of 65-70 percent. This is followed up by stagnation with a rent increase of two percent per year. 
The difference in these three simulations is how the final percentage is reached, and how they 
affect the housing demand. 

 
Our target is to create pathways and incentives to build and maintain rental units, to stabilize the 
rental market and most important, to emphasize the human rights to housing.   
 
 
 
 
 

  



  

2 

 

Examensarbete  

  

  Titel: Fri hyressättning i Stockholms stad 
-Marknadssimuleringar över tid 

Författare Linus Åhs och Felix Nordqvist 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 150 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Fastigheter, mikroekonomi, simulering, etc. 
   

Sammanfattning 
 
Hyresmarknaden i Stockholm fungerar inte som den ska. Kötiden för hyresrätter i staden uppgår 
till åtskilliga år och hyresnivåerna är långt ifrån proportionerliga mot marknadens efterfrågan. 
Incitamenten till att bygga hyresrätter i dagsläget är nästintill obefintliga, främst på grund av att 
avkastningsnivån gentemot bostadsrätter inte är nog. Bristen på hyresrätter och det stora 
efterfrågeöverskottet gör att den svarta marknaden fortsätter att växa. 
 
Marknadssimuleringarna som presenteras i detta kandidatarbete visar oss vad som skulle hända 
med hyresnivåerna i Stockholm vid fri hyressättning. Vi går djupare in på tre scenarion. En 
kortsiktig avreglering som visar ett tänkbart utfall om hyran släpps fri idag och anpassas till 
marknadshyra på två till tre år. En långsiktig avreglering som sträcker sig över en sexårsperiod 
och slutligen en avreglering med statlig subvention.  
 
Som en grund för dessa analyser har efterfrågeelasticiteten studerats. Denna elasticitet bygger på 
hur efterfrågan påverkas av förändringar i disponibel inkomst, hyresökningar, 
befolkningsökningar och förändringar i utbudet på hyresmarknaden. Resultatet av detta jämförs 
med hyresmarknader som liknar Stockholms. 
 
Målet med kandidatarbetet är att med tre simuleringar visa hur hyresmarknaden i det högt 
efterfrågade Stockholms stad skulle reagera på en avreglering. 
 
De slutliga resultaten i simuleringarna liknar varandra och ökningen hamnar på cirka 65-70 
procent. Sedan sker en stagnering i samtliga fall och hyran får en konstant ökning på två procent 
per år. Det som skiljer simuleringarna åt är vägen till denna hyresökning, och hur de påverkar 
efterfrågan på hyresmarknaden. 
 
Vår önskan är att skapa vägar och incitament till ett upprätthållande och nyskapande av 
hyreserätter, att stabilisera hyresmarknaden och att underlätta boendesituationen för Stockholms 
framtida och nuvarande invånare. 
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Förord 
 
Detta är ett kandidatarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. Rapporten är beträffande 15 högskolepoäng och skrivs under sista perioden i 
årskurs tre år 2013. 
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Stockholm, Maj 2013 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Hyresmarknaden i Stockholm fungerar inte som den ska. Hyressättningen byggs än i dag på 
bruksvärdessystemet trots stora efterfrågeskillnader i olika områden. Denna skillnad leder till ett 
så kallat övervärde då det i dagsläget ofta kostar lika mycket att bo i en hyresrätt i förortsområden 
till Stockholm som att bo i innerstadsområden. Detta övervärde leder i sin tur till en svart 
marknad som gör att hyresrätterna inte kommer tillbaka ut på marknaden. Detta tillsammans med 
en ombildningstrend har för kötiderna på hyresrätter inneburit en markant ökning de senaste 
åren. 
 
Stockholm är den största staden i Sverige. Stadens tillväxt är en nyckel för hela landets utveckling. 
Men, beroendet av en inflyttning av arbetskraftförsörjning ökar och år 2020 förväntas 
Stockholmsregionen vara den regionen med störst kompetensbrister på arbetsmarknaden. I en 
rapport från hyresgästföreningen påstås var femte student i Stockholm söka jobb på annan ort på 
grund av bostadsbristen (Fastighetstidningen, 2012) 
 
Bostadsbyggandet sker inte i takt med befolkningsökningen och incitamenten för att bygga 
hyresrätter står sig inte då bruksvärdeshyran i många fall inte är ekonomiskt fördelaktig i 
jämförelse med bostadsrätternas relativt snabba avkastning. I Stockholms stad ökade under 2011 
befolkningen med ca 17 000 (Boverket, 2012) medan det byggts bostäder för ca 8500 människor 
varav ca 40 procent är hyresätter (Stadsledningskontoret, 2012).  
 
Normala prisbildningsfaktorer är inte längre aktiva och hyrorna reflekterar inte 
marknadsaktörernas värderingar i tillräcklig omfattning. 
 
För att hyresrätter ska bli mer attraktiva att bygga krävs stora förändringar. Förändringar som till 
exempel innebär effektivisering i plan- och bygglovsprocessen, sänkning av fastighetsavgiften, 
utveckling av infrastrukturen och en friare hyressättning (Dagens Industri, 2012) 
 
En marknad med fri hyressättning skulle betyda stora förändringar i det nuvarande systemet. 
Förändringar som kan bidra till ett större utbud av hyresrätter, främst på grund av att 
lönsamheten för byggandet av hyresrätter skulle öka. Dessa förändringar kan också orsaka 
ogynnsamma konsekvenser för enskilda individer. 
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1.2 Syfte  
 
Detta kandidatexamensarbete kommer att behandla tre tillvägagångssätt för en avreglering av 
marknadshyror. Avreglering på kort sikt, avreglering på lång sikt och subventionerad avreglering. 
Stockholms bostadssituation kommer att analyseras utifrån framtida utbud- och 
efterfrågeprognoser. 
 
Frågeställningar som behandlas i denna rapport: 
  

 Hur ser behovet av hyresrätter ut i Stockholm? 

 Vad är hyresnivån i dag? 

 Hur påverkas marknaden av fri hyressättning över tid? 

 Hur påverkas efterfrågan på hyresrätter i Stockholms Stad? 

 Kan staten bidra i nybyggandet av bostäder? 

1.3 Metod 
 
För att kunna undersöka hypoteser om hur bostadssituationen i Stockholm kommer se ut vid fri 
hyressättning har detta kandidatarbete haft som direktiv att samla in korrekt och relevant 
marknadsinformation om utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Detta för att kunna 
analysera dagens situation i Stockholm och jämföra med tidigare data. Denna information är 
hämtad från artiklar, andra studentuppsatser och akademiska texter. 
 
En studie har gjorts av de hyresavreglerade huvudstäderna i grannländerna Norge och Finland 
för att visa hur resultaten av en avreglering kan se ut. 
 
Med hänsyn till räntekostnader till banken, alternativkostnaden på eget kapital, den månatliga 
avgiften till bostadsrättsföreningen och driftkostnader har en formel för beräkning av 
marknadshyran tagits fram. Marknadshyran jämförs sedan med kostnaden för en bostadsrätt. 
 
Elasticiteten på hyresmarknaden har studerats för att avgöra hur mycket man är villig att avstå i 
kvadratmeter om hyrorna på boendet ändras. Olika elasticiteter används för att slutligen kunna 
göra de tre marknadssimuleringarna. 

1.3.1 Litteratur 
 
Det som främst studerats är institutionella rapporter och akademiska texter skrivna av sakkunniga 
inom området fastighetsekonomi. Gamla examensarbeten har analyserats och rådata hämtats från 
nordiska stadsrapporter. Dessa dokument har letats upp dels i KTH bibliotek men även utifrån 
sökmotorer på internet. För att få en allmän ekonomisk grundläggande förståelse har böcker 
inom mikroekonomi studerats. Främst boken Mikroekonomi (Axelsson, 1944). 

1.3.2 Kalkyler 
 
Data har insamlats från statistiska centralbyråer och andra institutioner i Norge, Finland och 
Sverige för beräkningar av snitthyror, marknadspriser och procentsatser. Dessa beräkningar har 
gjorts i Microsoft Excel och diagramframställningarna i ett webbaserat program, Draw. 
 
Beräkning av snittpris per kvadratmeter i Stockholms stad har gjorts utifrån aktuella 
försäljningspriser i olika Stockholmsområden. Utifrån detta har en standardavvikelse beräknats. 
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Formler för beräkning av marknadshyra och efterfrågeelasticitet har tagits fram med hänsyn till 
valda faktorer och antaganden. Dagens hyresnivå sätts sedan i jämförelse med kostnaden för en 
bostadsrätt och en procentuell skillnad tas fram. 
 
En hyresförändring beräknas utifrån de kort- och långsiktiga modellerna och läggs som grund för 
de olika simuleringarna. 

1.3.3 Marknadssimulering 
 
För att göra en simulering av hur hyresmarknaden i Stockholms stad skulle påverkas vid 
införandet av marknadshyror har en efterfrågeelasticitet beräknats. Denna baseras på hur 
efterfrågan påverkas av bland annat förändrad disponibel inkomst och en hyreshöjning. Hyran 
som tas fram har sedan jämförts med hyresmarknader som kan liknas med Stockholms (Oslo och 
Helsingfors).  

1.3.4 Metodproblem 
 
Svårigheter har varit att få fram likvärdig hyresinformation i Helsingfors, Oslo och Stockholm. 
Nyckeltalen skiljer sig ofta då olika svårupptäckta faktorer tas med och påverkar den slutgiltiga 
siffran. Därmed är det svårt att ge en rättvis bild av de olika marknaderna. 

1.4 Avgränsningar 
 
Detta kandidatexamensarbete avgränsar sig till att gälla Stockholms stads hyresrätter. Resultatet 
baserar sig på hyresmarknadens efterfrågeelasticitet utifrån en genomsnittlig boendekostnad. 
Hänsyn tas ej till eventuella effektiviseringar av plan- och bygglovsprocessen, sänkning av 
fastighetsavgiften och utveckling av infrastrukturen. 
 
Regelverk som påverkar bostadsrättsliga områden och gäller i samband med 
marknadshyressättning så som hyresspärr och besittningsskydd tas heller ej hänsyn till. 
 
Vi förutsätter att den framtida marknaden utvecklas rationellt utifrån rådande situation utan några 
betydande svängningar i efterfrågan och utbudet på bostadsmarknaden. Hänsyn tas ej till 
eventuella konjunktursvängningar. 

1.5 Disposition 
 
Kandidatarbetet inleds med en bakgrund, problemformulering och en kortare beskrivning av 
dagens marknadsläge i Stockholms stad. Vidare innehåller det första kapitlet syftet med arbetet 
och relevant frågeställning. Metodval beskrivs och rapportens avgränsningar skildras. I andra 
kapitlet ges en mer ingående bild av hyresmarknaden i dagsläget, och förväntade scenarion.  Det 
tredje kapitlet beskriver en teori bakom hyresmarknaden med hjälp av diagram. Därefter studeras 
marknaden i andra städer som infört marknadshyra med olika resultat. En skattning av 
marknadshyra görs för Stockholms stad i kapitel fem och följs i kapitel sex av olika 
elasticitetsbeskrivningar på hyresmarknaden Rapportens huvudämne behandlas i kapitel sju som 
består av marknadssimuleringar över tid. Kapitel åtta behandlar marknadssimuleringarnas resultat 
utifrån de olika scenarierna. I kapitel nio diskuteras konsekvenserna av fri hyressättning, felkällor 
och förslag på fortsatta studier. Detta leder till slutsatsen i kapitel tio där en sammanfattning av 
resultaten presenteras.  
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2. Den allmänna bostadssituationen i Stockholm 
 
Detta kapitel syftar till att ge en generell bild av Stockholms hyresmarknad. Innebörden av 
bruksvärdessystemet och dess påverkan på dagens hyresbild behandlas tillsammans med andra 
viktiga påverkande faktorer. 
 
Stockholms hyressystem är byggt på bruksvärdessystemet. Detta infördes stegvis mellan 1969 och 
1978 och bygger på fastighetens och lägenhetens standard (Magnusson & Berger, 1996). Orsaken 
till att man ersatte tidigare hyresreglering med detta system var att man strävade efter en mer 
marknadsanpassad hyressättning och för att förhindra att oskäliga hyror skulle sättas. För att det 
sistnämnda skulle vara möjligt införde man även vissa restriktioner. Man valde att fortsätta 
använda sig av besittningsskyddet, och övervinster var ej tillåtna på grund av efterfrågeöverskott 
(Magnusson & Berger s. 10-12, 1996). Bruksvärdessystemet ligger även i dag som grund för 
hyresförhandling i hyresnämnden, och fungerar som ett konsumentskydd. 

2.1 Utbud på bostadsmarknaden 
 
Nettotillskottet av bostäder genom nyproduktion och ombildning av fritidshus under 2011 i 
Stockholms stad uppgick till 3898 stycken. En ökning med 0,9 procent av bostadsbeståndet. 
Bland dessa bostäder är ungefär hälften hyresrätter. Antalet bostäder i Stockholms stad vid slutet 
av 2011 uppgår till 447 589 stycken. Se diagram 2.1.1 (Stadsledningskontoret, 2012).   
 
 

Diagram 2.1.1.  Antalet färdigställda lägenheter per upplåtelseform i Stockholms stad år 1990-2011 
 
En tredjedel av de projekt som påbörjades år 2010 färdigställdes under 2011. Visar det sig att 
denna trend ser lika ut år 2012 kan vi räkna med ett fastställt värde på ca 4500 lägenheter. 
(Stadsledningskontoret, 2012).  
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2.2 Efterfrågan på bostadsmarknaden 
 
I och med den höga inflyttningstakten i Stockholms stad, och att bostadsbyggandet inte sker i 
takt med denna ökning, får vi ett efterfrågeöverskott. Kön i Stockholms stads bostadsförmedling 
pekar på en tydlig ökning de senaste sju åren. Se figur 2.2.1 (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 
2012) 
 

Diagram 2.2.1. Bostadskön i Stockholms stad 
 
I slutet av 2011 stod ca 365 000 personer i bostadskön. Motsvarande siffra vid 2010 års slut var 
330 000 personer, detta betyder att denna kö har eskalerat med 35 000 personer vilket i sin tur 
motsvarar ca 10 procent (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 2012).  
 
För att få en lägenhet i Stockholms stad genom bostadskö år 2011 krävdes det att du haft en 
genomsnittlig kötid på 4 till 6 år. Året därpå hade majoriteten av de som fick lägenhet en kötid på 
6 till 8 (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 2012).  
 Stockholms Kooperativa Bostadsförening har i sin statistik av antal köår för lediga lägenheter i 
innerstaden sedan 2011 ett snitt på 32 år. Detta återspeglar även det historiska beteendemönstret 
i bostadskön (Stockholms Kooperativa Bostadsförening 2012). 
 
Utifrån den trend vi ser i befolkningsökning, bostadsköer och bostadsbyggande kan vi konstatera 
att det råder extrem bostadsbrist i Stockholm. En förändring i hyressystemet måste till för att få 
efterfrågan att bättre matcha utbudet, få bort svarta markanden och för att utflyttning på grund 
av svårigheter att finna boende försvinner.  
 
Statistiken tyder på att både kötiderna och befolkningsökningen kommer att växa under 2013. En 
prognos över befolkningen utförd år 2010 av Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor 
bedömer att stadens folkmängd förväntas öka med 121 000 fram tills slutet av år 2019 
(Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor 2010). 
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3. Teori om hyresmarknaden 
 
Idealsituationen för en bostadsmarknad råder vid perfekt konkurrens. Detta kan illustreras med 
en efterfråge- och utbudsmodell som på ett enkelt sätt visar de grundläggande faktorer som spelar 
in. Perfekt konkurrens på lång sikt visas nedan i diagram 3.1 och uppnås när utbudskurvan skär 
efterfrågekurvan, således då priset (P1), som motsvarar vad marknaden är villig att betala utifrån 
rådande utbud (K1).  
 

 
Diagram 3 .1 Utbud och efterfrågan på en perfekt hyresmarknad på lång sikt 
 
Modellen ovan, där utbud möter efterfrågan på lång sikt, skiljer sig en del från det vi kan se på 
hyresmarknaden i dag. Utbudet på bostäder är trögt och ökar inte direkt då priset stiger eftersom 
det tar lång tid att planera och bygga. Detta medför att utbudet är oelastiskt och resulterar i en 
brantare kurva vilket kan ses i diagram 3.2. Diagrammet visar hur utbudet av bostäder i 
Stockholms stad skulle möta efterfrågan på kort sikt. 
 

 
Diagram 3.2 Utbud och efterfrågan på en perfekt hyresmarknad på kort sikt 
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3.1 Teori om reglerad hyra 
 
Jämviktspriset i en reglerad hyresmarknad uppnås inte på grund av bristen på utbud av 
hyresbostäder. Den reglerade hyran gör att incitamenten för att producera hyreshus minskar för 
marknadsaktörerna. Det i sin tur innebär ett omöjliggörande av perfekt matchande på utbud och 
efterfrågan i Stockholms stad och ligger till grund för de köer som bildas. En ineffektiv 
hyresmarknad uppstår. Detta ”gynnar” efterfrågan och bidrar till att fler människor har chansen 
att ta sig in på hyresmarknaden, men färre människor får möjlighet att faktiskt få en hyresbostad. 
(K*) i diagram 3.1.1  visar kvantiteten av hyreslägenheter i dagsläget. (P*) motsvarar dagens 
hyresnivå på lång sikt. 
 

 
Diagram 3.1.1 . Utbud och efterfrågan på en reglerad hyresmarknad på lång sikt 
 
På kort sikt är utbudet av antal hyreslägenheter oelastisk (se förklaring till diagram 3.1.2). 
Detta visar på ett övervärde på de antal hyreslägenheter som finns idag. 
 

 
Diagram 3.1.2 Utbud och efterfrågan på en reglerad hyresmarknad på kort sikt 
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Då en hyresmarknad är reglerad skapas mikroekonomiska ineffektiviter. Hyresregleringen innebär 
att människor efterfrågar fler bostäder än vad marknaden kan förse. Detta leder till ett 
utbudsunderskott då dagens hyror (P1) regleras till utbudet (K1). (Se diagram 3.1.3) 
 
Då marknaden vid priset (P1) efterfrågar (K3) hyresrätter skapas ett underskott på bostäder som 
motsvarar differensen mellan (K3) och (K1), område (A). Denna differens motsvarar även den 
bostadskö som bildas. För att de aktörer som finns på marknaden ska bygga (K3) hyresrätter 
krävs däremot att priset sätts till (P3), vilket en reglering hindrar. Utifrån det utbud på hyresrätter 
som finns idag (K1) är marknaden villig att betala (P3). Det skapar ett övervärde av de hyresrätter 
som finns och en svart marknad som kan återspeglas i område (B+F), där priset på ett svart 
hyreskontrakt ges av skillnaden mellan (P3) och (P1). (C) och (D) motsvarar konsument- 
respektive producentöverskott. (Se diagram 3.1.3) 
 
Vid en avreglering och frihyressättning skulle marknadsjämvikt kunna uppnås, genom att aktörer 
erhåller incitament i form av höjd hyra att bygga fler hyreslägenheten. Således skulle även 
konsumentöverskottet (C) och producentöverskottent (D) bli större och bidra till en ökad 
samhällsnytta. (Se diagram 3.1.3) 
 

 
Diagram 3.1.3. Utbud och efterfrågan på en reglerad hyresmarknad 

3.2 Teori och verklighet 
 
Att denna teori avviker från verkligheten är fullt möjligt skriver Hans Lind i sin artikel om vad 
som skulle hända på en fri hyresmarknad (Lind, 1995). Han menar att hyran sannolikt inte skulle 
sättas så att utbudet korsar efterfrågan. I artikeln pekas problem som diskriminering ut. Detta 
skulle kunna innebära att hyresvärden begär en högre hyra av vissa individer eller väljer att inte 
hyra ut. Man har också skäl att tro att hyrorna vid efterfrågeförändringar förändras långsamt, 
speciellt vid monopolprisbildning. Det diskuteras också huruvida kontrakt spelar roll för det 
ekonomiska utfallen. Ofullständiga kontrakt där hyresgästen till exempel står för skötsel och 
kontrakt som löper ”tills vidare” bidrar båda till att hyror inte sätts i jämvikt. Lind förmodar i sin 
artikel att företag med god lönsamhet behåller hyresnivån under jämviktsnivån då detta kan löna 
sig förutsatt att det finns goda relationer med hyresgäster och hyresvärd. 
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4. Situationen i andra städer 
 
Helsingfors och Oslo liknar Stockholm på många sätt. Dessa städer har dock båda, med olika 
metoder, infört marknadshyra. I detta kapitel beskrivs hur våra grannländer gått tillväga och hur 
det ser ut i respektive länder i dag. Hur har hyresmarkaden utvecklats? Hur svårt eller lätt är det 
att få tag i en hyreslägenhet? Att använda sig av dessa länders framsteg och motgångar är ett 
smidigt sätt förutse konsekvenser. 

4.1 Hyresmarknaden i Helsingfors 
 
Finland införde likt Sverige hyresreglering under andra världskriget, den avskaffades 1961 men 
återinfördes i slutet av 1960-talet. Marknaden anpassades då inte efter rådande förutsättningar 
och försvårade precis som i andra länder situationen för boendesökande (Reforminstitutet, 2013).  
 
År 1991 började förändringar ske i syfte att öppna upp för fri hyressättning. Dessa reformer var 
uppdelade i två steg. Under 1992 avskaffades hyresregleringar för nya privata lägenheter och tre 
år senare också för befintliga lägenheter. Lönsamheten ökade efter avregleringen 1992 och 
påverkade således incitamenten för byggherrar att börja bygga hyreslägenheter (Ljungkvist & 
Tufvesson, 2007). Detta förtydligas i diagram 4.1.1 nedan.  

 
Diagram 4.1.1. Antal byggda bostäder Helsingfors 
 
Diagramet visar tydligt vilken effekt avregleringen hade på bostadsbyggandet. Direkt efter 
reformen, år 1992 ser vi hur andelen ägarbostäder minskar samtidigt som hyresbostäder ökar. Då 
detta är den enda källan som hittats angående antalet byggda bostäder i Helsingfors är exaktheten 
inte säkerställd. Att Finland under denna avreglering gick från låg- till högkonjunktur samtidigt 
som den generella hyresnivån i privata hyresfastigheter ökade med 57 procent mellan 1990 och 
2004 bör också tas hänsyn till vid granskandet av Ljungkvist och Tufvessons resultat (Kulander, 
Lind & Lundström, 2008). 
 
I och med att hyresregleringarna drogs in så steg till en början de onaturligt låga hyrorna. Höga 
hyresnivåer har jämfört med Sverige inte uppstått och i dagsläget ligger  
medelhyran i Helsingfors på ca 1270 kr per kvadratmeter och år (Statistikcentralen, 2013) jämfört 
med Stockholms ca 1200 kr per kvadratmeter och år (SCB, 2012).   
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I Finland underlättade avregleringen för den, som av någon anledning blev tvungen att flytta till 
en ny stad, men också för städernas smidigare framväxt. Avregleringen gjorde även att den svarta 
marknaden inte längre hade samma påverkan på hyresmarknaden.  

4.2 Hyresmarknaden i Oslo 
 
Reformer tog fart i den Norska bostadspolitiken vid 1980-talets början. Man ville att hela 
bostadsmarknaden skulle byggas utifrån marknadens förutsättningar, med andra ord, avreglera 
hyresmarknaden. Avvecklingen påbörjades den 1 januari 2000 (Tufvesson, 2001) och 
uppjusteringsperioden varade fram till 2010. 
 
Att hitta en hyresbostad i Oslo är inga problem trots deras höga befolkningsökning. Marknaden 
stimulerades så pass mycket av deras avreglering att bostadsproduktionen mättade efterfrågan. 
Under 2006 och 2007 byggdes det mer än dubbelt så många nya bostäder som perioden 1997 och 
1998 (Fastighetsägarna Stockholms stadsjämförelse, 2008). Kötiden för ett hyreskontrakt är alltså 
i princip obefintlig medan kötiden i Stockholm uppgår till 322 veckor. Hyran sätts utifrån en 
förhandling mellan hyresgästen och hyresvärden när kontraktet tecknas. Det finns dock ett tak 
som kallas ”gjengs leie” vilket är den brukade hyran för liknande bostäder i likvärdigt läge. I Oslo 
uppgick 2011 genomsnittshyran till 168 kronor per kvadratmeter och månad. Här har dock 
hyrorna stigit ganska mycket under senare år. Enligt en rapport från fastighetsägarna har 
bostadshyrorna ökat med cirka 35 procent under den förhållandevis korta perioden 2006-2011 
(Fastighetsägarna, 2012). 
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5. Skattning av marknadshyra i Stockholm 

5.1 Snittpriser 
 
För att kunna uppskatta en marknadshyra i Stockholm hämtas i det första steget prisinformation 
från försäljningar av bostadsrätter i det valda området (gulbelyst i karta 5.1 nedan). 
Prisinformationen är samlad under en ettårsperiod från och med den 25 mars 2012. Hänsyn tas ej 
till värdeår, antal rum, kvadratmeter, våningsplan, område eller bostadens skick (Slutpris, 2013).  
Karta 5.1. Områdesbegränsning 
 

Tabell 5.1. Snittpriser 

Snittpriser SEK KR/kvm 

Kungsholmen 3 038 000  58 100 

Östermalm 3 571 000 63 300 

Södermalm 3 190 000 57 900 

Norrmalm 7 189 000 63 200 

Söderort (Enskedeområdet) 2 086 000 34 000 

Västerort (Brommaområdet) 2 070 000 36 100  

Genomsnitt 3 024 000 52 100 
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Ett medelförsäljningspris beräknas sedan i sex olika delar i området ovan och visas i tabell 5.1. 
För att nu kunna uppskatta en marknadshyra i området måste hänsyn tas till följande parametrar: 
 

 Månatliga avgiften till bostadsrättsföreiningen 
 

Avgiften en bostadsrättshavare betalar till bostadsrättsföreningen.  
Avgiften baseras på köp i de olika områdena (se tabell 5.2) under det senaste året och 
genomsnittet för alla områden beräknas till ca 2850 kronor. (Slutpris, 2013)  
 

 Alternativkostnaden på eget kapital (kontantinsatsen), uppdelat på 12 månader 
 
Ett bindande av eget kapital omöjliggör andra investeringar. Alternativkostnaden beräknas utifrån 
kontantinsatsen som är den summa eget kapital bankerna kräver vid bostadsbelåning. 
Kontantinsatsen uppgår till 15 procent av försäljningspriset.  För alternativkostnaden används ett 
avkastningskrav på 6 procent. Alternativkostnaden blir således den förlorade nettoavkastningen 
på kontantinsatsen. Tilläggas bör att avkastningskravet varierar kraftigt beroende på enskilda 
förutsättningar och bedömningar.  
  

 Räntekostnader till banken, uppdelat på 12 månader 
 
Dessa värden är hämtade från Nordea den 25 mars 2013. Räntekostnader för lån är avdragsgilla 
och beräknas slutligen efter ett 30-procentigt skatteavdrag. 
 
Tabell 5.2. Räntetyper 

Räntetyp Procentil 

Ränta 3 mån (rörlig) 2,98% 

Ränta 2 år (låst) 3,10% 

Ränta 5 år (låst) 3,29% 

Topplån 3,60% 

 

 Driftkostnad 
 
Delen av den årliga driftkostnaden för bostadsrätter som inte räknas in i avgiften beror på vad 
som är kontrakterat. Poster som kan belasta den boende och inte ingå i hyran kan tänkas vara 
elektricitet, värme, bredband och TV samt försäkring. Vatten och avlopp antas ingå i avgiften. 
Driftkostnaden uppskattas med hjälp av riktvärden från SEB, Nordea och Handelsbanken till 650 
kronor per månad.  
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Den slutgiltiga formeln för beräkning av månadskostnad presenteras nedan. 
 

Månadskostnad = månadsavgift + driftkostnad + (pris * 70 % * (1/3 * R3mån/12 + 1/3 * 
R2år/12 + 1/3 * R5år/12) + pris * 10% * Rtop/12 + pris * 15% * I/12) * (1-skatt) 
 
Pris = försäljningspris 
I = Avkastningskrav i tre månader 
R3mån = Rörlig ränta i tre månader 
R2år = Ränta bunden i två år 
R5år = Ränta bunden i fem år 
Rtop = Ränta på topplån 

 
Utifrån det avgränsade område och med hänsyn till valda parametrar har vi med hjälp av formeln 
för månadskostnaden tagit fram följande kostnader. 
 
Tabell 5.3 Områdesberäkningar 

Område Månadskostnad i dag (SEK/Kvm) 

Kungsholmen 213 

Östermalm 231 

Södermalm 221 

Norrmalm 260 

Söderort 170 

Västerort 167 

Genomsnitt 210 

  

 
Denna månadskostnad motsvarar det belopp som en hyresgäst i dagsläget skulle behöva betala 
för att säkerställa att marknadsvärde av bostaden upprätthålls.  
  
En standardavvikelse för årskostnad per kvadratmeter har med hjälp av värdena i tabell 5.3 
kunnat fastställas till 36. Detta relativt stora värde beror främst av det täckta område som 
studerats, och att priserna varierar mer än för enskilda stadsdelar. 
 

5.2 Jämförelse månadskostnad mellan bostads- och 
hyresrätt i Stockholms Stad 
 
Utifrån Statistiska centralbyrån har genomsnittshyrorna för hyresrätter i Stockholms Stad år 2011, 
uppräknat till slutet av 2012, beräknats till 96 kronor per kvadratmeter (SCB, 2012). 
Detta resultat är en kortsiktig analys och speglar en hyresrätts månadskostnad i förhållande till en 
bostadsrätts månadskostnad i dag.   
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Tabell 5.1.1 Månadskostnadsjämförelse 

Boendetyp Månadskostnad i dag (SEK/Kvm) 

Månadskostnad 
bostadsrätt 

(SEK/Kvm) 

210 

Månadskostnad 
hyresrätt (SEK/Kvm) 

96 

Procentuell skillnad 
(ca) 

120 % 

 
Tabellen ovan säger oss att månadskostnaden för en bostadsrätt i dag i genomsnitt är cirka 120 
procent högre än månadskostnaden för en hyresrätt.  

5.3 Slutsats marknadshyra 
 
En marknadshyra kan också beräknas med hänsyn till den svarta marknaden. Att uppskatta ett 
pris på ett hyreskontrakt är dock svårt då det rör sig om en inofficiell marknad där pris och 
avskrivningstid varierar kraftigt från fall till fall. Det tillsammans med en osäkerhet om 
marknadens oförutsägbarhet försvårar beräkningarna. Denna rapports resultat bygger helt på 
officiella observationer. 
 
Analysen som gjorts utifrån insamlad data tyder på att månadkostnaden för hyresrätter i 
Stockholms stad är mindre än hälften så stor som för bostadsrätter. 
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6. Elasticitet på hyresmarknaden 

6.1 Elasticitet 
 
Elasticiteten beskriver hur en förändring av en faktor påverkas av en annan omständighet. I detta 
fall, om hyrorna eller inkomsten ändras, hur påverkas efterfrågan på kvadratmeter? 
Hyresmarknaden beror av olika elasticiteter som presenteras nedan. Dessa elasticiteter påverkar 
tillsammans den slutgiltiga efterfrågan på hyresbostäder.  

6.1.1 Priselasticitet 
 
Priselasticiteten mäter hur efterfrågan på en viss vara påverkas av prisförändringar. En 
priselasticitet för hyrorna på hyresmarknaden skulle därmed kunna beskriva hur efterfrågan efter 
hyreslägenheter påverkas av en hyreshöjning.  
 
Det finns tidigare studier som arbetat kring att försöka ta fram en så korrekt priselasticitet som 
möjligt, för att på så sätt kunna återspegla marknaden. Elasticiteten är i verkligenheten väldigt 
komplex då den är individuell och beror av hur människor värdesätter sina bostäder. Med andra 
ord är man villig att spendera olika mycket av sin disponibla inkomst på sitt boende. För att 
erhålla en korrekt bild av marknaden bör man därför jämföra och använda sig av olika värden på 
elasticiteten eller utgå från den som efterliknar den specifika marknaden. Eftersom boende ses 
som en nödvändighet, och eftersom det finns få substitut till denna vara, kan efterfrågan 
betraktas som oelastisk. Detta kan göra att värdet på hyreslägenheter stiger och kan förklaras 
genom att studera en barnfamilj. De värdesätter bland annat närheten till dagis och lekparker 
vilket gör att priskänsligheten inte blir så påtaglig. Om priset stiger i området väljer de ändå att 
behålla bostaden. I detta fall är substituten få, vilket leder till en oelastisk priselasticitet. 
 
I en rapport skriven av Byatt, Holmans och Laidler 1972 beskrivs priselasticiteten på boende med 
hjälp av gränsöverskridande studier. Detta för att beräkna en ungefärlig elasticitet på en rationell 
marknad. För hyresbostäder tros priselasticiteten ligga mellan -0,7 och -0,9 (Byatt, Holmans & 
Laidler). För att återspegla Stockholms stads priselasticitet på hyresbostäder vid olika hyresnivåer 
används -0,8. Under 70-talet i USA var antalet i åldrarna 25-32 utmärkande (Pitkin & Myers, 
2008). Efterfrågan från på förstahandsboende från denna grupp utgjorde en stor del av den totala 
efterfrågan vilket har lett fram till denna elasticitet. USA hade alltså under denna tid så som i 
Stockholm en hög efterfrågan på boende. I denna rapport antas att denna elasticitet kvarstår då 
marknadshyra införs. 

6.1.2 Inkomstelasticitet 
 
Inkomstelasticiteten för boende kan anses som positivt, då efterfrågan på boende ökar då 
inkomster ökar. Denna elasticitet är likväl som för priselasticiteten individuell och därmed 
varierande från fall till fall. Det har genomförts studier om inkomstelasticiteten för boende 
tidigare och denna rapport kommer utgå från föregående arbeten. Då det visat sig att 
inkomstelasticiteten varierar kraftigt mellan olika arbeten kommer denna rapport behandla tre 
utfall vid tre olika värden på inkomstelasticiteten för att erhålla en ungefärlig bild på hur 
marknaden skulle agera på kort och lång sikt. 
 
Tre olika uppsatser har studerats och tre olika elasticiteter har uppmärksammats. De Leeuw kom 
i sin statistiska studie The demand for housing, A review of the cross-sectional evidence från 1971 fram till 
att efterfrågan på bostadsmarknaden har en elasticitet på 1. Taylor Houthakker klargör i sin studie 
Consumer demand in the United States: Analyses and projections från 1970 en elasticitet på 1,5. Denna 
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rapport väljer att utgå från Geoffrey Carliners rapport från 1970, Income Elasticity of Housing 
Demand. I Carliners studier presenteras en elasticitet på 0,5 (Carliner, 1972). Denna siffra är 
relativt oelastisk och stämmer bra med Stockholms då hushållen kan tänkas välja att byta ut 
hyresrätten vid en inkomstökning och ersätta med en annan boendeform. 

6.1.3 Utbudselasticitet 
 
För att på ett förenklat sätt beskriva hur antalet bostäder förändras och når jämvikt på lång sikt 
kan en utbudselasticitet användas. I denna rapport beskrivs hur mycket nyproduktion av bostäder 
påverkas av priser på nya bostäder, markpriser, konstruktionskostnader, realränta, 
materialkostnader och underskottet eller efterfrågan på bostäder. DiPasquale och Wheaton har i 
sitt arbete med hjälp av data från 1963 till 1990 uppskattat en linjär version av hur utbudet 
påverkas av priset på nya bostäder. De kom fram till att den långsiktiga utbudselasticiteten för 
antalet bostäder ligger mellan 1,2 och 1,4 (DiPasquale &Wheaton 1994). 

6.2 Efterfrågeelasticitet på boende 
 
Efterfrågeelasticiteten på boende påverkas av en mängd olika faktorer (se punktlista nedan) som 
avgör hur förhållandet blir mellan förändring i hyra och skillnad i efterfrågad kvadratmeter. 
 

 Inkomst. Hur ser hushållets ekonomi ut idag? Hur ser hushållets förväntade ekonomi ut 
framöver? Ökade inkomster borde leda till ökat konsumtion av yta men detta bromsas 
sedan av stigande hyror. 

 Tillgång till kredit och kapital. Skuldsättningsgrad, vad har hushållet för möjligheter att 
finansiera sin bostad? Låga räntekostnader innebär en starkare betalningsförmåga och 
underlättar boendesituationen. 

 Demografi. Hur ser befolkningstillväxten ut och hur förväntas den öka/minska i 
framtiden? 

 Substitut. Hur påverkar likartade bostäder hushållets sätt att agera på hyresmarknaden? 

 Komplement. Vid markanta hyreshöjningar ändras synen på den aktuella boendeformen, 
och alternativa boendeformer kan tänkas bli mer attraktiva. 

 Preferenser vid investering. Enskilda personens värdering av boendet. 

 Preferenser vid konsumtion. Hur ser hushållets vilja att avstå varor för boendekostnader 
ut? 

 Hushållssituationen. Hur ser hushållens situation ut vad gäller familjestorlek? Närhet till 
dagis, skola och aktivitetscenter kan för vissa vara relevant och ge ett mervärde till 
boendet. 
 

Faktorerna ovan är komplexa och varierar kraftigt från fall till fall. Denna rapport tar hänsyn till 
elasticiteten vid inkomstfördelning, och förutsätter att perfekt konkurrens fortsättningsvis 
föreligger vid marknadshyra. De andra faktorerna antas vara desamma före och efter införandet 
av marknadshyra. 
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7. Marknadssimulering och resultat 

7.1 Introduktion 
 
För att simulera hur marknaden skulle agera på lång sikt och vart hyresnivåer kan tänkas stagnera 
används de elasticiteter som beskrivits i kapitel 6. Då en avreglering tar tid att genomföra är 
inkomstelasticiteten och priselasticiteten de primära faktorer som påverkar simuleringen. Detta 
kan förklaras genom att människors inkomstökningar skapar större efterfrågan på bostäder. 
Denna efterfråga bromsas i sin tur in av hyreshöjningarna. En ungefärlig simulering av 
hyresmarknaden i Stockholms stad kan göras med hjälp priselasticiteten som Byatt, Holmans och 
Laidler kom fram till i sin studie 1972 i USA, -0,8 (se kapitel 6.1 priselasticitet).  
En avreglering kan ske i flera olika steg och genomföras på olika sätt. Denna rapport utgår från 
tre exempel där både utfall och konsekvenser blir olika. 
 
För att skapa en någorlunda rättvis bild av marknaden har antaganden och approximationer 
gjorts. 

7.1.1 Månadskostnad 
 
Månadskostnaden för en bostadsrätt och en hyresrätt skiljer sig väldigt mycket åt idag, 
approximativt 120 procent som nämndes i kapitlet 2.7 om marknadshyran i Stockholms stad. Vid 
en avreglering skulle en 120-procentig höjning troligen inte kunna ske då flera hyresgäster i allt 
större grad skulle hitta substitut till hyresbostäder. Detta skulle innebära att efterfrågan på 
hyresbostäder vid marknadshyror sjunker och medför att hyrorna landar under denna nivå. 
Förslagsvis skulle hyran kunna öka med 80-90 procent vid fri hyressättning i Stockholms stad. 

7.1.2 Betalningsvilja  
 
Om betalningsviljan för hyresrätter står i paritet med de disponibla inkomsterna borde hyran 
hamna något högre än mellan 96 och 210 kronor per kvadratmeter och månad. Varför hyran kan 
sättas så pass högt beror delvis på att hyresgästers betalningsvilja ökar då lägenhetens standard 
höjs. Det är också den höga hyran som möjliggör standardhöjande investeringar. En 
standardökning på hyresbostäder skulle även kunna tänkas öka efterfrågan för denna 
boendeform, vilket på sikt jämnar ut efterfrågeklyftan mellan bostads- och hyresrätter. Detta 
leder till ett scenario där bostadsrätter förlorar värde och blir billigare på marknaden samtidigt 
som hyresrätter stiger i värde och anpassas till marknadens efterfrågan idag. 

7.1.3 Efterfrågan 
 
Efterfrågan på hyresbostäder i Stockholms stad i dagsläget är relativit komplex att beräkna. För 
att få en ungefärlig bild av efterfrågan antas de hushåll som idag bor i hyresbostäder efterfråga 
denna boendeform tillsammans med de som aktivt står i hyresbostadskön.  
 
Antalet hyresrätter i Stockholm i slutet av 2011 kan summeras till 344 010 (SCB, 2011). Enligt 
Stockholms stads bostadsförmedling stod i slutet av 2011 knappt 365 000 personer i bostadskön. 
Varav ungefär 72 600 personer var aktivt sökande, dvs. de som är utan bostad och aktivt söker ett 
boende. (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 2013) 
 
Genom att addera ovannämnda siffror fås antalet efterfrågade hyresbostäder, och uppskattas 
därmed till ca 417 000. 
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Vid antaganden om att hyrorna höjs med 80-90 procent vid fri hyressättning påverkas efterfrågan 
på hyresbostäder negativt, och tros sjunka mellan 64-72 procent. Detta innebär att antalet 
efterfrågade bostäder sjunker från 417 000 till mellan 128 000 och 277 000. Detta ger ett 
överskott på hyresmarknaden då utbudet i dagsläget är 344 010.  
 
Den nya hyresnivån är inte hållbar på lång sikt då många hyresbostäder kommer stå vakanta och 
marknaden tvingas därigenom justera hyrorna så att flera efterfrågar denna boendeform. 

7.1.5 Utbud  
 
Om hushållens historiska inkomstmönster håller i sig innebär det en nominell ökning med ca tre 
procent per år. Dessutom förväntas både befolkningen och bostadskön öka i Stockholms stad, 
dessa faktorer bromsas dock upp av en ökad hyra och ett ökat utbud. Utbudet påverkas enligt 
kapitel 2.8.3 med en elasticitet på mellan 1,2 och 1,4 (DiPasquale & Wheaton, 1994). Det skulle 
innebära att vid en 80-90-procentig hyresökning ökar bostadsbyggandet i Stockholms stad med 
96-126 procent vilket innebär en ökning från ca 2 400 hyresrätter per år till ca 5 000.  

Bostadsbyggandet påverkas av mycket mer än bara prisbilden på marknaden. Plan- och 
bygglovsprocessen, lagar och politik har en stor roll i byggandets framväxt och skulle kunna leda 
till en lägre elasticitet. Hänsyn till detta tas ej i detta arbete. 

7.1.4 Modell 
 
Hyresnivåer är något som påverkar efterfrågan i stor grad då hyran utgör stor en del av 
hushållens disponibla inkomst. Även inflyttningsnettot, utbudet och förväntade inkomster 
påverkar efterfrågan på boende. Marknadssimuleringarna avgränsas till just dessa faktorer och 
följande ekvation används. 
 

 
Exempel 1. Om vi utgår från en kortsiktig analys och antagandet att hyresnivån är konstant, är 
antalet färdigställda bostäder försumbara. Inkomstförändringen och befolkningsökningen kan 
också bortses från. Detta fall skulle innebära att efterfrågan blir 1. Dvs. 100 procent och därmed 
är läget oförändrat. 
 
Exempel 2. Om vi i detta exempel fortsatt håller hyresnivån konstant, men istället tittar på en 
långsiktig analys påverkas efterfrågan annorlunda. Om inkomstförändringen och 
befolkningsökningen båda är positiva påverkas efterfrågan positivt, antal färdigställda bostäder 

Efterfrågan = 1 – (0,8 * hyresnivån + antal färdigställda bostäder/år – inkomstförändring 
– befolkningsökning) 
 
-0,8 = Priselasticiteten på hyror. 
Hyresnivån = Procentuell förändring i hyror med hänsyn till dagens hyra. 
Antal färdigställda bostäder/år = Den procentuella skillnaden i bostadsbeståndet.  
Då fler bostäder färdigställs varje år ökar utbudet. När utbudet ökar minskar efterfrågan på 
bostäder eftersom det finns fler bostäder på marknaden 
Inkomstförändring = Den procentuella skillnaden i inkomst. 
Då hushållens inkomst förändras ändras också den del av inkomsten hushållen spenderar på 
boende. 
Befolkningsökning = Den procentuella skillnaden i befolkning.  
Beskriver inflyttningsnettot och påverkar efterfrågan på hyresbostäder. Efterfrågan bland de 
nyinflyttade påverkas även av hyresnivån. 
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påverkar dock efterfrågan negativt. Detta betyder att om inkomstförändringen tillsammans med 
befolkningsökningen fortsätter att stiga och byggandet inte sker i samma takt så ökar efterfrågan 
på bostadsmarknaden. 

7.2 Avreglering på kort sikt 
 
Ett tänkbart scenario skulle vara att chockhöja dagens hyresnivå på både befintliga hyresrätter 
och på nyproduktion. Detta skulle innebära att marknadshyror nås inom en 2-3årsperiod och 
därmed en kraftig höjning av hyrorna för befintliga hyresgäster. En stagnering kommer dock ske 
då fler föredrar att bosätta sig i bostadsrätter framför hyresrätter, eftersom klyftan i 
månadskostnad mellan alternativen krymper. En stagnation på grund av ett större utbud kommer 
förmodligen också kunna beskådas. Då hyresvärdar och byggbolag generar högre inkomster på 
hyresrätter blir det därmed attraktivt att bygga dessa. 
 
Avreglering på kort sikt innebär att en inkomstelasticitet inte har så stor påverkan på utfallet då 
hushållens inkomster inte hinner förändras. 
 

Fastighetsägaren sätter rationellt sett hyran för att vinstmaximera. Då hyran höjs med 80-90 
procent kommer det innebära ett allt för stort fall i efterfrågan och risken för vakanser uppstår. 
För att minimera risken för vakans måste därför hyran sänkas, och detta sker troligen i led då 
fastighetsägaren vill möta efterfrågan på en så hög hyresnivå som möjligt. Med hjälp av 
simuleringen nedan kan vi urskilja en 25-procentig ökning de två första åren följt av en 20-
procentig ökning det tredje året. År tre har den 80-90-procentiga höjningen uppnåtts. Dock 
tvingas hyran ned efter denna period för att nå marknadsjämvikt. För att vinstmaximera sätts 
hyran på den nivå där efterfrågan möter utbudet på marknaden. 

Om bostadsbyggandet avgränsas och bara påverkas av hyran samt en utbudselasticitet på 1,4 
erhålls antalet hyresbostäder varje år i diagram 7.2.1 nedan. Hyresnivåerna utifrån dagens hyra 
kan betraktas i tabell 7.2.1.  

 

  
Diagram 7.2.1 Hyresförändring på kort sikt 

Diagrammet och tabellen ovan visar på en tydlig hyrestrend. Från och med slutet av år sju följer 

År Hyresförändring 
(Förändring 
varje år) 

1 25 %  (+25 %) 

2 56 %  (+25 %) 

3 88 %  (+20 %) 

4 69 %  (-10 %) 

5 59 %  (-6 %) 

6 49 %  (-6 %) 

7 54 %  (+3 %) 

8 57 %  (+2 %) 

9 60 %  (+2 %) 

10 63 %  (+2 %) 

11 66 %  (+2 %) 

Tabell 7.2.1 Efterfrågan och 
utbud på hyresbostäder på 
kort sikt (kostnad och år) 
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efterfrågan utbudet och hyresförändringarna stagnerar.  

Då hyresnivån bestäms så att jämvikt på marknaden uppstår försvinner bostadsköerna 
tillsammans med den svarta marknaden. Följer hyran den trend som kan betraktas i tabell 7.2.1  
så innebär det att hyran kommer komma höjas för varje år enligt tabellen utan att efterfrågan 
avviker från utbudskurvan. Förklaringen till varför hyran kan höjas varje år med så mycket och 
att efterfrågan fortfarande följer utbudet är att inflyttningsnettot varje år är så pass högt. I den del 
av människor som flyttar till Stockholm antas det finnas ett antal som har tillräckligt med kapital 
för att efterfråga boende trots positiva prisförändringar. 

För att efterfrågan och hyran i detta fall ska kunna stagnera bör, enligt simuleringen ovan, 
byggandet öka. Detta skulle få utbudet på boende att öka och det i sin tur skulle leda till en 
minskning på efterfrågan av hyresbostäder. Även bostadsköerna skulle kortas då utbudet till 
större del skulle matcha befolkningsökningen, och på så sätt även detta plana ut hyresökningarna. 

Då utbudet matchar efterfrågan är inkomstelasticiteten den faktor som skulle påverka om 
hyrorna kan höjas eller sänkas. 
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7.3 Avreglering på lång sikt 
 
Vid en långsiktig avreglering införs marknadshyran succesivt. I detta kandidatarbete definieras 
”lång sikt” som 11 år och det är denna tidsperiod som analyseras. En långsiktig avreglering 
innebär en mildare omställning för befintliga hyresgäster då hyran jämfört med en kortsiktig 
avreglering inte ”sticker iväg” på samma sätt. 
 
Hyreshöjningen har valts till den samma som diskuterats mellan Fastighetsägarna och 
Hyresgästföreningen i hyresnämnden, där Fastighetsägarna i ett pilotprojekt ville testhöja hyran 
med 10 procent per år i 3 år för en fastighet på Kungsholmen (Dagens Nyheter, 2013).  
Fastighetsägarna har tillsammans med Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen 
tagit fram en ny modell, Stockholmsmodellen. Modellen innebär att det ska läggas större fokus på 
storlek, standard fastighetsskötsel och läge. Detta skulle på sikt enligt Dagens Nyheter kunna 
innebära en 30-procentig differens i hyra mellan hyresbostäder innanför och utanför tullarna. 
 
För att göra en simulering som på sikt når marknadshyra, och där utbud möter efterfrågan krävs 
en högre hyreshöjning än 10 procent på tre år. Utifrån diagram 7.3.1 och tabell 7.3.1 nedan 
erhålls jämvikt efter fem år. Det tar alltså kortare tid att nå denna jämvikt vid en mindre extrem 
hyreshöjning än den vi kunde beskåda vid simuleringen på kort sikt. En succesiv hyreshöjning 
innebär i flera fall bättre villkor för hyresgäster där de någorlunda kan acklimatisera sig till de nya 
nivåerna. 

Tabell 7.3.1 
Hyresförändring på lång sikt 

 

 
Diagram 7.3.1 Efterfrågan och utbud på hyresmarknaden på lång sikt (kostnad och år) 
 
En hyreshöjning på 10 procent per år är i princip omöjligt då hyresgäster skyddas med 
trappningsregeln (Hyresnämnden, 2013). Denna regel innebär att en väsentlig hyreshöjning (10 
procent eller mer) kan delas upp i etapper, och höjs normalt sätt en gång per år. hyreshöjningar 
kan därför normalt uppskattas ligga mellan 1,5-3 procent per år. Med hänsyn till den 
utbudselasticitet som simuleringen bygger på så ökar utbudet inte i den takten för att matcha 
efterfrågan. Det är förklaringen till varför hyran aldrig stagnerar i tabell 2.7.1. Tabellen visar att 
hyreshöjningen minskar varje år efter att marknadshyra är nådd till den nivå där hyrorna kan 
höjas konstant med två procent varje år för att möta utbudet. 
 

År Hyresförändring 
(Förändring varje 
år) 

1 10 %  (+10 %) 

2 21 %  (+10 %) 

3 33 %  (+10 %) 

4 46 %  (+10 %) 

5 50 %  (+2,5 %) 

6 53 %  (+2 %) 

7 56 %  (+2 %) 

8 59 %  (+2 %) 

9 62 %  (+2 %) 

10 66 %  (+2 %) 

11 69 %  (+2 %) 
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På kort sikt hinner heller inte inkomstelasticiteten påverka efterfrågan då hushållen inte erhåller 
högre inkomsterna i takt med hyreshöjningen. 

7.4 Subventionerad avreglering 
 
För att förmildra omställningarna för hyresgäster vid en avreglering på kort sikt föreslås en 
statligt subventionerad avreglering. I korthet innebär detta att staten går in med bidrag till den 
befintliga hyresgästen för att möjliggöra en slags invänjningsperiod. 
 
På sikt kan staten stegvis reducera dessa subventioner och låta hyresgäster stå för kostnaderna. 
Det skulle innebära att utbudet ökar genom att fler bostäder byggs på marknaden vilket i sin tur 
leder till det självklara, antalet människor i bostadsköer minskar eftersom det blir lättare att 
komma över en hyresrätt. På detta sätt minskar även efterfrågan av hyresbostäder. Denna 
efterfrågeminskning påverkar i sin tur hyresnivån och innebär att hyran inte kan höjas allt för 
mycket utan att riskera vakanser. 

Tabell 7.4.1 Hyresförändring 
varje år 

 

 
 
Diagram 7.4.1 Antal hyresbostäder från 2013 
 
Enligt tabell 7.4.1 så går det att höja hyran någorlunda kontrollerat och ändå lyckas få efterfrågan 
att följa utbudet. Efter år fem följer efterfrågekurvan utbudskurvan. Hyreshöjningarna 
konvergerar och blir konstant vid år nio där en tvåprocentig höjning sker under efterföljande år. 
Subventioner kan innebära att bostadsbyggande tar fart samtidigt som hyror inte tvingas nå allt 
för höga nivåer. 

 
Vid en subvention enligt denna simulering är utgångspunkten att staten står för kostnader under 
en treårstid. Exempel på subventionering skulle bland annat kunna vara att staten betalar 
byggmaterialet, låter byggherren exploatera billigare eller förkortar bygg- och planprocessen. 
 
För att göra en ungefärlig uppskattning av denna kostnad bör antaganden kring påverkan som 
antalet nybyggen har på hyresbostäder göras. Denna simulering utgår från att subventioner leder 
till framställandet av 6 600 bostäder per år. Byggkostander per kvadratmeter för lägenheter ligger 
idag mellan 15 000 – 20 000 kronor beroende på standard, markkostnad, materialval m.m. 
Företag specialiserade inom bostadsbyggande kan ha komparativa fördelar inom området och 
därmed få ner kostnaderna (SCB, 2012). Dessa siffror kan tyckas orimligt låga då den totala 

År Hyresförändring 
(Förändring varje 
år) 

1 5 %  (+5 %) 

2 10 %  (+5 %) 

3 16 %  (+5 %) 

4 24 %  (+7,5 %) 

5 37 %  (+10 %) 

6 47 %  (+7,5 %) 

7 52 %  (+3 %) 

8 56 %  (+3 %) 

9 59 %  (+2 %) 

10 62 %  (+2 %) 

11 66 %  (+2 %) 
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byggkostnaden, speciellt i Stockholms stad, idag är högre bland annat på grund av stora 
markkostnader. 
 
Genom att statligt subventionera markkostnader och byggmaterial kan priset halveras för 
byggherrar och på så sätt öka incitamenten för byggandet. Subventionerna skulle därmed kosta 
mellan 7 000 – 10 000 kronor per kvadratmeter. Den genomsnittliga arean per lägenhet i 
Stockholms stad ligger kring 60-70 kvadratmeter (SCB, 2012). Utifrån ovanstående parameterar 
uppskattas kostnaderna för denna sorts subventioner under en treårigperiod befinner sig mellan 8 
och 14 miljarder kronor. Fördelat på tre år blir detta mellan 2,7 och 4,7 miljarder kronor per år.  
 
I regeringens budgetförslag 2013 planeras att 1,2 miljarder gå till samhällsplanering och 
bostadsförsörjning (Regeringskansliet, 2012). Det skulle innebära att den statliga budgeten bör 
omfördelas och utgiftsområdena samhällsplanering och bostadsförsörjning bör öka med mellan 
125 och 290 procent för att denna form av subvention ska vara möjlig. 

 

7.5 Resultat från marknadssimuleringar 
 
Slutsatsen från simuleringarna visar att efter elva år har hyran uppnått liknande nivåer. Det som 
skiljer varandra åt är hur den nivån uppnås. Det sker i olika steg och variationer utifrån de 
scenarion simuleringarna bygger på. Marknadshyran efter elva år kan uppskattas till mellan 159 
och 163 kronor per kvadratmeter och månad. Det kan jämföras med 2011 års genomsnittshyror i 
Helsingfors på 130 kronor per kvadratmeter och månad och Oslo på 168 kronor per 
kvadratmeter och månad. I tabellerna nedan kan man utläsa månadshyror per kvadratmeter varje 
år från de tre olika simuleringarna, där dagens genomsnittliga månadshyra är 96 kronor per 
kvadratmeter.          
  
 
 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För en genomsnittlig hyresbostad av storlek 66 kvadratmeter skulle det år elva innebära en 
ungefärlig månadshyra på mellan 10 500 kronor och 10 800 kronor i dagens penningvärde.  

År Genomsnittlig 
hyra 
(SEK/Kvm) 

1 106 

2 116 

3 128 

4 141 

5 144 

6 147 

7 150 

8 153 

9 156 

10 159 

11 163 

År Genomsnittlig 
hyra 
(SEK/Kvm) 

1 101 

2 106 

3 111 

4 120 

5 132 

6 142 

7 146 

8 150 

9 153 

10 156 

11 159 

År Genomsnittlig 
hyra 
(SEK/Kvm) 

1 120 

2 150 

3 180 

4 162 

5 153 

6 143 

7 148 

8 151 

9 154 

10 157 

11 160 

Lång sikt 
Tabell 8.3.3. Långsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

Kort sikt 
Tabell 8.3.1. Kortsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

Statligt subventionerad 
Tabell 8.3.2 Subventionerat 
införande av marknadshyra 
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7.6 Känslighetsanalys 
 
Modellens styrka ligger i att formler för månadskostnaden av bostadsrätter och för efterfrågan av 
hyresrätter tagits fram. Det gör att en känslighetsanalys kan göras genom att ändra indata i 
ekvationerna. Detta ger upphov till att mer exakta beräkningar är möjliga med hjälp av mer 
tillpålitliga undersökningar. Priselasticiteten på hyresbostäder har i denna rapport angivits ett 
värde på -0,8 (se kapitel 6.1 priselasticitet). Värdet på priselasticiteten är relativt komplex och svår 
att fastslå då den är individuell. Byatt, Holmans och Laidler konstaterar i sin studie att 
elasticiteten bör i det rationella fallet vara mellan -0,7 och -0,9. Nedan beskriver sex tabeller hur 
hyresnivån skulle påverkas i de tre scenariona då elasticiteten varit annorlunda. 
 
  



  

30 

 

Kort sikt, priselasticitet -0,7 
Tabell 9.2.3.1. Kortsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

Statligt subventionerad, 
priselasticitet -0,7 
Tabell 9.2.3.2. Subventionerat 
införande av marknadshyra 

 

Lång sikt, priselasticitet- 0,9 
Tabell 9.2.3.6. Långsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

Kort sikt, priselasticitet -0,9 
Tabell 9.2.3.4. Kortsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

Statligt subventionerad, 
priselasticitet -0,9 
Tabell 9.2.3.5. Subventionerat 
införande av marknadshyra 

 

Lång sikt, priselasticitet- 0,7 
Tabell 9.2.3.3. Långsiktigt 
införande av marknadshyra 

 

 

 
Jämförelse mellan tabellerna ovan och de i kapitel sju om marknadssimuleringar tyder på att 
hyresnivåerna håller liknande nivåer första åren, för att sedan komma att skilja sig åt relativt 
mycket. Hyresnivån i slutet av perioden är högre i det fallet där priselasticiteten är -0,7 än för -0,9. 
Detta kan förklaras genom att då priselasticiteten är -0,7 är människor mindre priskänsliga än om 
elasticiteten är -0,8 eller -0,9. 
Det går även ändra inkomstelasticiteten från 0,5 till antingen 1 eller 1,5 i formeln som presenteras 
kapitel 7.1.4 för att se hur det påverkar hyresnivåerna enligt ovan. 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 120 
 

2  150 

3  180 

4  169 

5  159 

6  150 

7  154 

8  158 

9  162 

10  165 

11  169 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 101 
 

2  106 

3  117 

4  125 

5  138 

6  148 

7  153 

8   158 

9   162 

10   165 

11   169 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 106 
 

2  116 

3  128 

4  141 

5  145 

6  149 

7  154 

8   158 

9   162 

10   166 

11   169 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 120 
 

2  150 

3  180 

4  144 

5  141 

6  137 

7  141 

8   144 

9   147 

10   150 

11   153 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 101 
 

2  106 

3  111 

4  120 

5  132 

6  138 

7  140 

8  144 

9  147 

10  150 

11  153 

År Genomsnittlig 
hyra (SEK/Kvm) 

1 106 
 

2  116 

3  128 

4  132 

5  134 

6  138 

7  141 

8  144 

9  147 

10  150 

11  153 



  

31 

 

8. Analys 

8.1 Boendekostnad vid fri hyressättning 
 
I avsnitt 2.7 konstaterades att snittkostanden för en bostadsrätt i dagsläget är mer än dubbla 
kostnaden för en hyresrätt. Vidare antogs i kapitel 3.1 att en marknadshyra skulle hamna strax 
under kostanden för en bostadsrätt. Det antagandet gjordes med grund i att människor skulle 
välja substitut till hyresrätter om de skulle kosta lika mycket som bostadsrätter. Människor vill i 
allmänhet äga sin bostad. I verkligheten krävs ett eget kapital av viss storlek för att hushållet ska 
kunna möjliggöra ett boendeköp. Hänsyn till detta har inte tagits vid antaganden om hur hög 
marknadshyran skulle tänkas bli. Simuleringarna tar inte heller hänsyn till skillnaden i 
betalningsvilja utifrån avstånd till stadskärnan. 
 
Då hyresnivåer idag mellan olika stadsdelarna i Stockholms stad bara skiljer sig marginellt (se 
tabell 5.1) görs ej åtskilliga områdesåtaganden. Istället görs en genomsnittlig bedömning av vad 
som skulle hända med hyran vid en fri hyressättning. 

8.2 Mikroekonomisk beräkning 
 
I simuleringen som baseras på hur marknaden påverkas vid fri hyressättning på kort sikt införs 
den sannolika marknadshyran under tre år. Hyran baseras även på dagens penningvärde och 
hyresnivå. För att nå denna hyreshöjning på mellan 80 – 90 procent höjs hyran de första två åren 
med 25 procent och 20 procent det tredje året. Utifrån diagram 7.1.1 som återspeglar marknaden 
genom de faktorer som beskrivs enligt ekvationen i kapitel 5.1 sjunker efterfrågan på 
hyresbostäder väldigt snabbt. Efterfrågan korsar utbudskurvan redan andra året då hyran stigit 27 
procent, därefter sjunker den för varje år som hyran höjs. En vakans uppstår i början av år två 
och håller i sig fram till att marknaden når jämvikt år sju. Vakansgraden kan utläsas genom 
differensen mellan utbudskurvan och efterfrågekurvan, år två till och med år sju. Efter år sju är 
som nämnt innan marknaden i jämvikt och hyran har stagnerat och följer en konstant 
hyresökning varje år på två procent. 
 
Vid införande av marknadshyra i kapitel 7.3 används en mindre chockartad höjning på tio 
procent per år till och med år fyra, följt av en stagnering år fem. Efter det femte året följer 
efterfrågan utbudet och hyran höjs varje år med två procent. I denna simulering når hyran 
jämvikt redan år fyra till skillnad från den simulering som baserades på en mer chockartat 
hyreshöjning, som når jämvikt så sent som slutet av år sex. Utbudet ökar mycket långsammare 
vid en succesiv hyreshöjning än den mer radikala ökningen som återspeglas i simuleringen på kort 
sikt. 
 
I denna rapport läggs stor vikt på hur efterfrågan påverkas av utbudet. I en perfekt marknad 
matchar nyproduktionen befolkningsökningen och efterfrågeökningen i Stockholms stad. Vid en 
sådan marknad skulle inga bostadsköer finnas och inte heller någon svart marknad, människor 
skulle få en allt större valmöjlighet på bostadsmarknaden, marknaden som i sin tur påskyndar den 
ekonomiska utvecklingen i regionen. Därför är en viktig fråga hur bostadsbyggandet ska ta fart. 
En simulering som gjorts i rapporten baseras på att byggherrar med hjälp av statliga subventioner 
börjar bygga i allt större skala, trots att hyrorna bevaras eller höjs relativt lite varje år. I denna 
simulering betraktas hyreshöjningarna mer rimliga kontra i de två tidigare fall och höjs här med 
fem procent under de första tre åren. Genom subventioneringarna tar bostadsbyggandet fart 
redan efter första året och antas vara någorlunda konstant under hela simuleringsperioden. År 
fyra kan hyran höjas med sju och en halv procent, tio procent år fem och återigen sju och en halv 
år sex. Då subventionerna är avsedda att bara gälla under de första tre åren måste hyran därefter 
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ersätta dessa kostnader för att upprätthålla bostadsbyggandet. Därav de hyreshöjningar under år 
fyra till och med sex. Efter år sex har även denna simulering stagnerat och hyran höjs därefter 
med ungefär två procent per år. 
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9. Diskussion 
 
Simuleringarna bygger på en hypotetisk värld där inga bostadsbubblor, konjunkturcyklar, 
naturkatastrofer, flyttkostnader eller olika former av konsumentskydd påverkar modellerna. 
Vidare förutsätter simuleringarna att faktorer såsom befolkningsökning, bostadsbyggande, 
arbetslöshet och inflation konstant efterliknar dagens situation. Arbetet leder fram till funderingar 
kring bland annat segregation, hur bostadsområden skulle påverkas samt diskriminering på 
bostadsmarknaden. En annan intressant fråga är vad som skulle ske initialt vid övergången till 
marknadshyra utifrån de olika simuleringarna. 

9.1  Konsekvenser och diskussion beträffande införande 
av marknadshyra 
 
Ett införande av marknadshyra kan innebära stora problem för de som besitter äldre kontrakt 
vilka med marginal inte matchar dagens marknadshyresnivå. Införs marknadshyra kan 
konsekvenserna bli att hushållet inte har kapitalkraft nog att ha kvar hyresrätten och därmed 
påtvingat måste flytta.  
 
För att förmildra, de till en början negativa effekterna som kan uppstå vid avregleringsreformer 
kan man införa ett hyrestak. Detta förhindrar hyrorna att öka i för hög grad, för snabbt. 
Hyrestaket är nära kopplat till besittningsskydd, vilket skulle innebära en typ av hyresspärr som 
skyddar hyresgästen från en dramatiskt höjd hyra. Hyresvärden ska inte ha rätt att ta ut en högre 
hyra än vad denne skulle få om bostaden bjöds ut på en öppen marknad. Hyresgästen skyddas 
härmed mot eventuella underlägen mot hyresvärden som kan utnyttja till exempel flyttkostnader 
som hyresgästen skulle kunna betala för att slippa. 
 
Diskrimineringen på hyresmarknaden är större än på bostadsrättsmarknaden och slår främst mot 
personer med utländsk bakgrund (Diskrimineringsombudsmannen, 2010). En praktikprövning 
gjordes 2009 av forskare inom området vid Uppsala universitet, den visar klart och tydligt dels att 
diskrimineringen är ett faktum, men också att alla förlorar på det. En hyresvärd ska bedöma alla 
människor lika och inte basera sina beslut på etniska grunder. 
 
Statliga subventioner är ett alternativ för att förmildra dramatiska hyresökningar. Dessa 
subventioner är i störst behov då hyresreformen tagit just fart eftersom skillnaden i kostnad för 
hyresgästen då antas vara som störst. 
 
Uppjusteringsperioden för marknadshyran är en viktig del och måste vara noga anpassad för 
området som ska avregleras. Övergången till marknadshyra bör ske succesivt då en för kort 
uppjusteringsperiod innebär även det stora risker för nuvarande hyresgäster. 

9.2 Felkällor 
 
En tänkbar felkälla är antaganden kring inkomstökningen. Rapporten utgår från en konstant 
nominell inkomstökning på 3,1 procent per år, något som kan betraktas av många som orimlig. 
Även hur bostadskön skulle påverkas av att utbudet på marknaden skulle förändras är något 
rapporten saknar grund för. Det största antagen som simuleringarna bygger på är hur 
bostadsbyggandet skulle påverkas av en hyreshöjning. En annan felkälla är hur bostadsbyggandet 
påverkas av minskad efterfrågan på marknaden, särskilt i kapitel 7.1 om avreglering på kort sikt 
där efterfrågan är långt under utbudet och vakans riskeras. Troligen skulle bostadsbyggandet inte 
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ske i samma takt under denna period. Konkurrens bland byggherrar och byggbolag har heller inte 
tagits hänsyn till, något som skulle kunna tänkas påverka bostadsbyggandet. Kapitel 7.3.1 om 
statlig subventionering bygger på antaganden som författarna tvingats ta kring hur en subvention 
kan tänkas underlätta byggandet och på så sätt hur mycket denna subvention skulle kosta. 

9.2.1 Validitetsproblem 
 
Vid exempel och beräkningar som har gjorts i rapporten kan validitetsproblem tänkas uppstå. 
Framförallt i kapitel 5 där kostanden för en genomsnittlig bostadsrättslägenhet ska beräknas. Här 
har inte faktorer som värdeår, antal rum, kvadratmeter, våningsplan, bostadens skick eller 
föreningens belåningsgrad tagits hänsyn till. Jämförelsepriser från objekten har hämtats från ett 
och samma år. Under detta år har bostadspriserna haft en stigande trend vilket medfört att 
kapitalkostandens storlek kan ha överskattats. Vid uppskattningen av dagens hyresnivå har 
hänsyn till läge ej beaktats. I verkligheten är dessa faktorer som skiljer bostäder från varandra och 
påverkar boendekostnaden. Det kan tänkas att skillnaden i kostnad utifrån ovannämnda faktorer 
är uppåt 20-30 procent. 

9.2.2 Reliabilitetsproblem 
 
Indata till simuleringarna har förenklats och antaganden om att elasticiteter är rationella har 
gjorts. Detta skapar reliabilitetsproblem. Detta är dels för att noggrann hänsyn till bland annat 
inkomstspridning försummas tillsammans med standard och läge. Utifrån den data som funnits 
tillgänglig och den tiden som angetts till arbetet betraktas skattningen av efterfrågan, och således 
hyresnivåerna, som god. 
 
Uppskattningen av månadskostanden för en genomsnittlig bostadsrätt bygger på statistiska 
undersökningar där slutpris och månadskostnader har bearbetats. Då dessa undersökningar bara 
bygger på ett tjugotal bostadsrätter i varje område kan det betraktas som en felkälla, och inte helt 
tillförlitliga skattningar. Räntekostanden för lånet på en bostadsrätt har beräknats utifrån att 
endast handpenningen av det egna kapitalet betalats vid bostadsaffären samt att bankens ränta är 
relativt konstant. 

9.2.3 Värdet på priselasticiteten 
 
En priselasticitet på -0,8 kan ge intrycket av att vara orealistisk då den aktuella hushållsgruppen 
förmodligen inte reagerar så pass starkt på en prisförändring. En lägre priselasticitet skulle 
innebära att efterfrågan inte påverkas i samma grad. Således skulle hushållen bli mindre känsliga 
för hyreshöjningar (Se kapitel 9.2.5 för känslighetsanalys). Lägenhetens storlek har betydelse för 
priselasticitetens storlek. Ett hushåll med stor yta kan tänkas vara känsligare mot en hyreshöjning 
än ett hushåll med liten yta. Om hyrorna höjs och hushållets yta gott och väl täcker hushållets 
behov kan en flytt till mindre yta för att reducera hyresutgiften troligen ske, medan ett hushåll 
med en mindre yta inte lika lätt kan avstå kvadratmeter. 

9.2.4 Källkritik 
 
En stor del av den hämtade informationen kommer från företag och organisationer. Det är 
viktigt att poängtera, trots att hänsyn till detta tagits under rapportens skrivande, att denna 
information inte alltid ger opartisk fakta. Skrifter väljs stundvis att inte publiceras då resultaten 
inte alltid stämmer överens med vad uppdragsgivaren vill åt. Detta skapar i vissa fall svårigheter 
att bilda en rättvis helhetsuppfattning. 
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9.3 Fortsatta studier 
 
Intressant vidareforskning inom området skulle kunna vara att bygga vidare på denna studie och 
använda ett bredare material av indata. För att få mer precision i arbetet och en mer detaljerad 
prisbild skulle tillförande av en områdesfaktor vara intressant i både månadskostnadsekvationen i 
kapitel 5 och i efterfrågeekvationen i kapitel 7. Detta för att få en bild av vilka områden som 
skulle drabbas hårdast av införandet av marknadshyra och vilka som är mindre priskänsliga. En 
ålderfaktor på hyresgäster skulle vara intressant att ta hänsyn till i efterfrågeekvationen för att 
förutsäga hur åldersuppdelningen skulle kunna se ut. Segregation efter införandet av 
marknadshyra skulle också vara en intressant frågeställning och något som skulle kunna påverka 
samhällsbilden. Hur skulle människorna reagera? En del anser att det redan idag råder total 
segregation på marknaden medan andra menar att införandet av marknadshyra skulle leda till 
otroliga klyftor i Stockholms stad. 
 
Studier av vad som hände initialt med hyrorna och hur lägenhetsmarknaden stagnerade efter 
avregleringen i Helsingfors 1991 och i Oslo 1995 bör kunna ge en vägledning hur Stockholms 
stad skulle påverkas av fri hyressättning. 
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10. Slutsatser 
 
Om fri hyressättning skulle införas på hyresmarknaden i Stockholms stad skulle fler hushåll inte 
ha tillräcklig betalningsvilja för att bo kvar i innerstan. De skulle tvingas flytta till områden där 
efterfrågan och hyran inte är lika hög. Kapitalstarka hushåll som tidigare haft betalningsviljan, 
men varit utestängda från hyresmarknaden i innerstan har nu chansen att ta sig in. 
 
Simuleringarna visar att hyresnivåerna på sikt når snarlika resultat. Det som skiljer de åt är hur 
lång tid det tar att uppnå jämvikt samt hur snabbt och hur mycket utbudet påverkas. Resultaten 
bevisar att hyresmarknaden idag inte uppfyller de krav som ställs utifrån den konstant ökande 
efterfråga som råder och att någonting måste göras för att Stockholm och Sverige inte ska skadas 
både socialt och ekonomiskt. Förmodligen är höjda hyror oundvikligt och den enda frågan är hur 
denna höjning på bästa sätt bör ske. Denna rapport har beskrivit vad som skulle hända på 
hyresmarknaden vid tre enskilda scenarion, och vad de troliga konsekvenserna blir. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att uppskatta marknadshyran i Stockholms stad 
utifrån tre olika fall. Slutsatsen är att hyrorna i genomsnitt skulle höjas med 65-70 procent i 
Stockholms stad, där skillnaden mellan innerstan och förorter skulle vara 20-30 procent. Det 
skulle innebära att efter elva år skulle hyran för en snittlägenhet på 66 kvadratmeter vara mellan 
10 500 kronor och 10 800 kronor i dagens penningvärde. 
 
På sikt skulle det troliga utfallet vara att utbudet av hyresrätter stiger och att fler skulle få 
möjlighet att välja denna boendeform. En höjd hyra skulle ge incitament till höjd standard bland 
hyresrätter och locka fler kapitalstarka hushåll och byggherrar till att bygga hyresrätter. Detta kan 
leda till att efterfrågan på bostadsrätter minskar och att de minskar i värde. Bostadsrättmarknaden 
blir billigare, den genomsnittliga boendekostnaden för hela bostadsbeståndet i Stockholms stad 
blir lägre, men stärker hushållets ekonomi. 
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