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Denna rapport är framtagen av Evidens på uppdrag av Fastighetsägarna. 

Text av Rikard Berg von Linde och Ted Lindqvist. 

Framsida: Jon Flobrant, Unsplash. 

Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga aktörer på 

den nordiska fastighetsmarknaden. Vi arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling 

liksom med praktiskt stöd och implementering av strategiska förändringar. All analys och 

rådgivning står på evidensbaserad och empirisk grund. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av 

våra unika databaser och prognosmodeller. Vi utgår ifrån ett marknadsperspektiv och ser alltid till 

helheten, sätter saker i sitt sammanhang och söker orsak/verkan-samband. 

Våra uppdrag handlar om att, tillsammans med företagsledning och styrelse, genomföra 

kvalificerade marknadsanalyser och/eller driva processer för att forma strategier eller affärsplaner. 

Våra kunder ska kunna fatta välgrundade beslut i enlighet med marknadsvillkor och interna 

förutsättningar för att åstadkomma varaktiga framgångar och hållbar utveckling mot givna mål. 

Vid sidan av konkreta uppdrag åt fastighetsaktörer anlitas vi regelbundet av branschorganisationer, 

myndigheter och ibland Regeringskansliet för analyser och rapporter i fastighets- och 

bostadsanknutna frågor. 
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Förord 

Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Miljöpartiet de gröna (januariavtalet), ska hyreslägenheters läge och kvalitet få ett större 

genomslag i hyressättningen. Regeringen har därför givit en kommitté i form av en kommission i 

uppdrag att kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra 

faktorer i hyressättningen (direktiv 2020:70). Kommissionen ska dessutom föreslå lämpliga 

åtgärder från statens sida i de fall kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas 

kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning. 

Fastighetsägarna Stockholm har givit Evidens i uppdrag att analysera och beskriva hur stora de 

lägesberoende skillnaderna i hyresnivå skulle vara om hushållens värderingar får genomslag i 

hyressättningen. Dessutom har det ingått i uppdraget till Evidens att analysera i vilken utsträckning 

hushållens värderingar har fått genomslag i den nuvarande, faktiska, hyressättningen. Syftet med 

arbetet är att bidra till kunskapsuppbyggnad och ge kommissionen ytterligare underlag för sina 

ställningstaganden. 

Evidens svarar självständigt för analyser, bedömningar och slutsatser i denna rapport. 

 

Stockholm i april 2021 

Evidens 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm har Evidens analyserat hur hushållen värderar skilda 

läges- och bostadsegenskaper på bostadsmarknaden i Stockholms län. Analysen omfattar också 

en jämförelse mellan hur hushållen värderar dessa egenskaper och hur väl värderingarna 

överensstämmer med den nuvarande faktiska hyressättningen. 

För att utvärdera hur hushållens värderingar kommer till uttryck på bostadsmarknaden används 

prisinformation från ca 90 000 transaktioner på bostadsrättsmarknaden i Stockholms län. På 

bostadsrättsmarknaden tillämpas fri prisbildning. Utifrån så kallad brukarkostnadsteori bör 

boendekostnaden på en marknad med jämviktshyror vara lika stor för en bostad med identiska 

läges- och bostadsegenskaper oavsett vilken upplåtelseform bostaden har. 

Med hjälp av prisinformation och information om läge och ett antal bostadsegenskaper för varje 

transaktion kan jämviktshyror för motsvarande hyresbostäder beräknas. Det är dessutom med 

statistisk metodik möjligt att särskilja hushållens betalningsvilja för just lägesegenskaper från andra 

bostadsegenskaper som storlek, antal rum, byggår och så vidare. Därigenom kan hushållens 

värderingar och betalningsvilja för enbart lägesegenskaper isoleras och studeras särskilt. 

Resultatet visar att hyresnivån för en standardiserad bostad om tre rum och kök i området med 

länets högsta genomsnittliga skattade hyresnivå, bör vara cirka 3,7 gånger högre än motsvarande 

genomsnittshyra i området med länets lägsta hyresnivå, om hyresskillnaden ska spegla hushållens 

värderingar. 

Beräknas i stället motsvarande hyresskillnader baserade på hushållens värderingar mellan olika 

stadsdelsområden inom Stockholms stad för samma trea, blir den så kallade gradienten cirka 160. 

Hyresnivån i exempelvis Vasastan och Norrmalm bör vara cirka 1,6 gånger högre än i Rinkeby om 

hyresskillnaderna ska spegla hur hushållen värderar de olika lägena. 

I rapporten utvärderas också i vilken utsträckning nuvarande, faktiska, hyresnivåer motsvarar 

hyresskillnader som härletts från hushållens värderingar. Analysen baseras på ett bruttourval av 

72 000 bostäder med faktiska hyror från både privata och kommunala fastighetsägare. 

Utvärderingen sker på två olika sätt. 

I en första utvärdering används statistisk metodik för att beräkna vilka jämviktshyror urvalets 

bostäder skulle få, baserat på bostadsrättstransaktioner. Dessa skattade jämviktshyror för varje 

bostad i urvalet jämförs sedan med bostadens faktiska hyra. Resultatet av jämförelsen visar att de 

faktiska hyrorna inte på något systematiskt sätt samvarierar med de skattade. Slutsatsen är därför 

att den nuvarande hyressättningen inte speglar hushållens värderingar. 

I den andra utvärderingen analyseras hyresskillnader för bostäder med likvärdiga 

bostadsegenskaper i form av storlek, antal rum, byggår och värdeår men med olika lägen. 

Analysen visade sig vara svår att genomföra eftersom flertalet fastigheter har genomgått någon 

form av hyrespåverkande renovering, utan att renoveringen påverkat värdeåret. För exempelvis 

miljonprogramsbebyggelsen saknas observationer i urvalet i innerstaden som inte renoverats med 

åtföljande hyreshöjning. Hyresskillnader mellan olika områden beror då i större utsträckning på när 

fastigheten renoverats och hur omfattande renovering som genomförts, än på vilket läge 

fastigheten har. En registerbaserad analys som förutsätter att värdeåret speglar standard och 

renoveringsgrad blir därför missvisande. 

Efter närmare kontakter med både privata och kommunala fastighetsägare som möjliggjort kontroll 

av verifierat ej renoverade fastigheter har ett antal fastigheter som inte renoverats identifierats. Ett 

urval har kunnat sammanställas bestående av drygt 2 200 bostäder byggda under 1940- och 50-

talen som inte renoverats med åtföljande hyreshöjning, belägna både i de yttre delarna av 
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Stockholms stad och i innerstaden. Studeras hyresnivåerna för dessa fastigheter bekräftas 

resultatet av den statistiska analysen enligt den första utvärderingen. Hyresstrukturen är platt, det 

vill säga de faktiska hyrorna följer inte hyresgradienten som härletts från hushållens värderingar av 

olika lägen. Slutsatsen är därför också i detta andra utvärderingssteg, att dagens hyresnivåer inte 

systematiskt speglar hushållens värderingar av olika lägesegenskaper. 
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Inledning 

Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Miljöpartiet de gröna (januariavtalet), ska hyreslägenheters läge och kvalitet få ett större 

genomslag i hyressättningen. 

En kommitté i form av en kommission har därför fått i uppdrag att kartlägga och analysera hur 

bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen och föreslå lämpliga 

åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och 

lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning. Kommitténs uppdrag ska redovisas 

senast den 30 juni 2021. 

Mot bakgrund av kommitténs uppdrag önskar Fastighetsägarna Stockholm genomföra en analys 

av hushållens värderingar av olika lägen och bostadskvaliteter. Analysen ska svara på frågan om 

hur stora skillnaderna är i betalningsvilja för olika geografiska lägen och för olika bostadskvaliteter i 

Stockholms län. Med hjälp av jämförelser mellan hushållens faktiska värderingar uttryckt som 

betalningsvilja och nuvarande hyresnivåer kan slutsatser dras om i vilken utsträckning hushållens 

värderingar slår igenom på prissättningen på hyresmarknaden. 

Arbetet för att besvara frågeställningen har genomförts stegvis. Den teoretiska basen för 

analyserna utgörs dels av så kallad brukarkostnadsteori, beskriven i tidigare rapporter av bland 

annat Finanspolitiska rådet med flera1, dels av resultaten av så kallade stadskvalitetsmodeller där 

monetära värden av olika spatiala egenskaper värderas2. 

I det första steget skattas hushållens värderingar i form av skillnader i priser på 

bostadsrättsmarknaden för olika lägen och lägeskvaliteter i regionen. Därefter skattas 

prisskillnader för olika bostadskvaliteter på bostadsrättsmarknaden. 

För att det ska vara möjligt att översätta prisskillnader för olika lägen och kvaliteter till hushållens 

betalningsvilja uttryckt som hyra, skattas hushållens avkastningskrav i länets olika kommuner i det 

andra steget.  

I det tredje steget används avkastningskraven för att beräkna vilka hyresskillnader som ges av 

hushållens värderingar av olika lägen och kvaliteter. 

I ett fjärde och sista steg genomförs jämförelser mellan analysresultaten och faktiska hyror. 

Jämförelsen svarar på frågan om hur lägesegenskaper och kvalitetsskillnader är implementerade i 

dagens hyressättning. 

  

 

1 Se exempelvis Donner, H, P Englund och M Persson (2017),”Distributional Effects of Deregulating the 
Stockholm Rental Housing Market”, Finanspolitiska rådet.  
2 Stadskvalitetsmodeller har utvecklats av Evidens och Spacescape på uppdrag av Region Stockholm som 
underlag för regional planering. 
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Fria hyresnivåer och hyresgradienter i Stockholms län 

Kort om använd metodik och dataunderlag 

Hushållens värderingar av skillnader i egenskaper mellan olika bostäder och olika bostadsmiljöer 

kommer till uttryck genom prisbildningen på bostadsrättsmarknaden. I Stockholmsregionen är 

bostadsrättsmarknaden stor med ett omfattande utbud i länets olika geografiska delar och 

samtidigt med en stor spridning i bostadsegenskaper.  

För att översätta bostadsrättspriser till hushållens betalningsvilja uttryckt som en fri hyresnivå 

används så kallad brukarkostnadsteori. Teorin utgår från att värdet på boendetjänsten som en och 

samma bostad levererar är lika stor oavsett upplåtelseform, och att boendekostnaden på 

bostadsrättsmarknaden därför motsvarar en fri hyra, eller en så kallad jämviktshyra. 

För att kunna beräkna jämviktshyran måste först boendekostnaden i bostadsrätt kunna beräknas. 

Förutom kostnader i form av drift och underhåll mm, består boendekostnaden också av en 

kapitalkostnad som utgörs av bostadsrättens pris multiplicerat med en diskonteringsränta. 

Diskonteringsräntan, eller hushållens avkastningskrav, innehåller implicit summan av hushållens 

räntekostnader för lånat kapital, alternativkostnaden för insatt eget kapital och förväntningar om 

framtida prisutveckling. Avkastningskraven kommer därför att variera mellan olika geografiska 

miljöer beroende på hushållens värderingar och förväntningar om den lokala bostadsmarknadens 

framtida styrka. Med kunskap om hushållens avkastningskrav kan sammanfattningsvis den fria 

hyran beräknas. 

Men avkastningskravet kan inte observeras eller enkelt utläsas, utan måste beräknas. Genom att i 

ett första steg skatta en statistisk modell som förklarar variationen i boendekostnad för 

bostadsrätter baserat på deras egenskaper och därefter tillämpa denna modell för hyresrätter med 

hyror som bedöms vara nära jämviktshyror (nyproduktion i Stockholms län3), kan hushållens 

implicita avkastningskrav skattas. 

Modellen förklarar variationen i boendekostnader för fritt prissatta bostadsrätter beroende på 

bostadens egenskaper, dess läge och närmiljöns egenskaper. Skattningen görs med en multipel 

regressionsmodell, där koefficienter beskriver unika bidrag för respektive egenskap som ingår i 

modellen. Den skattade modellen baseras på data från Svensk Mäklarstatistik om 90 000 

genomförda försäljningar av bostadsrätter i Stockholms län. 

Den årliga boendekostnaden för boende i bostadsrätt utgörs av årlig kapitalkostnad plus årlig avgift 

till förening. Den årliga kapitalkostnaden är avkastningskravet multiplicerat med bostadsrättens 

pris. Om bostadens pris uttrycks i kronor och avgiften till en bostadsrättsförening i kronor per 

kvadratmeter och år är den månatliga boendekostnaden: 

𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑖𝑠 ∙ 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 + 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 ∙ 𝑎𝑟𝑒𝑎

12
 

I det andra steget sätts förmedlade nyproducerade hyresrätter med kända egenskaper in i samma 

ekonometriska modell. Data om förmedlad nyproduktion omfattar ca 5 000 förmedlade bostäder 

och har hämtats från Stockholms bostadsförmedling. I beräkningen anpassas bostadsrätternas 

 

3 En brist i analysen är frånvaron av förmedlad nyproduktion med korta kötider. I analysen har tillgänglig 
statistik från Bostadsförmedlingen i Stockholm använts. I flertalet miljöer varierar den genomsnittliga kötiden 
för nyproduktion från 7 till 10 år. I vissa miljöer är kötiden ännu längre. De relativt långa kötider som präglar 
förmedlade nyproducerade hyresrätter i Stockholms län indikerar att jämviktshyror kan vara högre än 
nyproduktionshyrorna, varför hushållens avkastningskrav och därmed fria hyresnivåer kan underskattats i 
beräkningen. 
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egenskaper för att motsvara egenskaperna för de nybyggda hyresrätterna med hjälp av modellen 

från steg ett. Med hjälp av ett iterativt förfarande söks sedan det avkastningskrav som ger samma 

skattade boendekostnad i bostadsrätterna som i de nyproducerade hyresrätterna. De framräknade 

avkastningskraven redovisas på kommunnivå i figur 1. 

 

Figur 1. Hushållens skattade avkastningskrav per kommun i Stockholms län. 

I det tredje steget används de identifierade avkastningskraven från steg två för att beräkna fria 

hyror från faktiska eller skattade priser för bostadsrätter med olika egenskaper och geografiska 

lägen. Skattade bostadsrättspriser används i miljöer som saknar faktiska transaktioner. Den fria 

hyran beräknas som angivits ovan genom att bostadsrättspriser multipliceras med för varje område 

skattat avkastningskrav plus tillägget för föreningsavgiften. 

Med hjälp av de beräknade fria hyresnivåerna kan skillnader i hyra mellan olika lägen beräknas, så 

kallade hyresgradienter. För att dessa ska vara så korrekta som möjligt och enbart spegla 

skillnader i betalningsvilja som följer av olika lägesegenskaper, flyttas ”samma bostad” (samma 

storlek, antal rum, byggår samt våningsplan mm), till olika geografiska lägen. Den relativa 

skillnaden i fria hyresnivåer för en sådan standardiserad bostad placerad i olika lägen utgör 

hyresgradienten. 

I det avslutande avsnittet jämförs de beräknade fria hyresnivåerna med ett urval av insamlade 

faktiska hyror från olika fastighetsägare. För att möjliggöra en rättvisande jämförelse måste fria 

hyror för urvalets bostäder med sina olika läges- och bostadsegenskaper beräknas. I denna 

beräkning tillämpas i princip samma metodik som i steg ett men denna utvecklas genom att en 

maskininlärningsmodell med högre förklaringsgrad används i syfte att ytterligare öka precisionen i 

beräkningarna. Den övergripande frågeställningen i det sista momentet är i vilken grad nuvarande 

hyresgradient följer den skattade gradienten. 

Den tillämpade metodiken beskrivs mer utförligt i bilaga. 
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Beräknade hyresgradienter 

För att redovisa resultatet av beräkningarna av den fria hyresnivån används två olika 

standardiserade bostäder som har ”placerats” i samtliga basområden4 i länet: 

• 2 rum och kök, 58 kvm, våning 3, byggår 2000 - 2010 

• 3 rum och kök, 76 kvm, våning 3, byggår 2000 - 2010 

Bostädernas egenskaper är alltså i huvudsak konstanta men egenskaperna för olika områden 

varierar. För samtliga basområden beräknas en skattad betalningsvilja för bostadsrätt, som räknas 

om till en boendekostnad, en hyra, genom att tillämpa skattade avkastningskrav. Basområde 

motsvarar i generellt sett ett enskilt bostadsområde. I Stockholms innerstad utgör ett basområde 

vanligtvis ett antal kvarter. 

I figur 2 redovisas den skattade fria hyresnivån per basområde och medianen för basområden per 

kommun i länet. Av figuren framgår att skillnaderna i fria hyresnivåer varierar stort mellan olika 

basområden i länet men också mellan olika kommuner. Den lägsta fria hyresnivån finns i ett antal 

basområden i Norrtälje, där hyresnivån skattas till ca 900 kronor per kvadratmeter och år. För tre 

rum och kök om 76 kvadratmeter motsvarar det en månadshyra på ca 5 700 kronor. De högsta 

hyresnivåerna skattas i delar av Stockholm med en hyresnivå på ca 3 000 kronor per kvadratmeter 

och år. För motsvarande trea i miljöer med Stockholms högsta betalningsvilja mätt som skattad fri 

hyresnivå blir månadshyran ca 19 000 kronor. 

Skattade fria hyresnivåer för basområden grupperade efter kommun i Stockholms län samt medianvärde för 

respektive kommun. 2 rok om 58 kvm samt 3 rok om 76 kvm. 

 

Figur 2. 

 

4 Länet omfattar ca 1 360 olika basområden. Basområdeskartor kan exempelvis studeras på Region 
Stockholms hemsida: http://www.rufs.se/globalassets/i.-kartor-gis-omradesdata/omradesdata/bok-
2010/helalanet.pdf 
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Norrtälje redovisar den genomsnittligt lägsta skattade fria hyresnivån (1 429 kr/kvm/år för tre rum 

och kök) och Solna den högsta (2 460). Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Lidingö och Täby 

redovisar skattade fria hyresnivåer mätt som medianvärden som är högre än motsvarande 

medianvärde i Stockholm. Förklaringen är att det i dessa kommuner, till skillnad från i Stockholm, 

finns få miljöer med skattade hyresnivåer under 2 000 kronor per kvadratmeter. Stockholm 

redovisar stora skillnader inom staden, från ca 1 400 till 3 000 kronor per kvadratmeter och år. För 

tre rum och kök varierar således den fria hyresnivån inom Stockholms stad för tre rum och kök om 

76 kvadratmeter, med i övrigt identiska egenskaper, från som lägst ca 8 900 kronor till som högst 

ca 19 000 kronor i månaden. 

Hyresgradienten mätt som den relativa skillnaden i fri hyresnivå mellan det basområde i länet med 

den lägsta genomsnittliga skattade fria hyresnivån och den högsta är 374, se figur 3 och 4. 

Skattad fri hyra, kr/kvm/år, och hyresgradient uttryckt som ett index per basområde för 3 rok (vänster axel). 

Index 100= hyra i basområde med lägst nivå (höger axel). 

 

Figur 3. 

Det betyder att genomsnittshyran är 3,74 gånger högre för samma trea om 76 kvadratmeter i 

basområdet med lägesegenskaper som hushållen värderar högst än i det basområde med 

lägesegenskaper som värderas lägst. Hyresskillnaden mellan dessa områden är totalt 2 397 

kronor per kvadratmeter och år, eller 15 200 kronor i månaden. Skillnader i skattade fria 

hyresnivåer mellan länets basområden illustreras i kartan i figur 4. 
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Skattad fri hyra, kr/kvm/år per basområde för 3 rok. 

 

Figur 4.  
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Hyresgradienter kan också beräknas för andra geografiska områden än basområden. Gradienten 

för samma trea om 76 kvadratmeter kan även beräknas som skillnad i genomsnittlig skattad fri 

hyresnivå mellan kommunerna i länet. Den fria hyran för trean i Solna blir då 1,68 gånger högre än 

motsvarande trea i Norrtälje, se figur 5. 

Skattad fri hyra, kr/kvm/år, och index per kommun för 3 RoK. Index 100= hyra i kommun med lägst nivå. 

Värden avser median för basområden i kommunerna. 

 

Figur 5. 

Det är också möjligt att beräkna hyresgradienter inom en och samma kommun, se figur 6 och 7. 

Om en sådan beräkning görs för stadsdelsområden i Stockholms stad blir hyresgradienten 156. 

Den fria hyresnivån på Norrmalm beräknas vara 1,56 gånger högre än för motsvarande bostad i 

Rinkeby. 

Skattad fri hyra, kr/kvm/år, och index per stadsdel i Stockholms stad för 3 RoK. Index 100= hyra i stadsdel 

med lägst nivå. Värden avser median för basområden i stadsdelarna. 

 

Figur 6. 

Det kanske är förvånande att inte Östermalm redovisar de högsta fria hyresnivåerna. Hyresnivån 

på Östermalm påverkas, liksom alla andra stadsdelsområden, av vilka basområden som tillhör 
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stadsdelsområdet. För några basområden på Östermalm, exempelvis, Hjorthagen, Lappkärsberget 

och Ekhagen, skattas relativt sett lite lägre hyresnivåer, vilket drar ner Östermalms genomsnitt, 

även om stadsdelsområdet samtidigt innehåller de basområden som redovisar länets allra högsta 

nivåer. Norrmalm utgör ett mindre, relativt homogent och mer geografiskt koncentrerat 

stadsdelsområde med mindre spridning i de skattade hyresnivåerna, vilket ger ett högre 

medianvärde än för Östermalm. Detsamma gäller för stadsdelsområdena Kungsholmen och Maria-

Gamla stan. 

De skattade genomsnittliga hyresnivåerna i de olika stadsdelsområdena varierar från som lägst 

1 689 kronor per kvadratmeter och år (Rinkeby stadsdelsområde) till 2 632 kronor per 

kvadratmeter och år (Norrmalms stadsdelsområde). För trean betyder det en månadshyra i 

Rinkeby om 10 660 kronor och samma trea på Norrmalm skattas till 16 670 kronor i månaden. 

Men också inom respektive stadsdelsområde är det möjligt att beräkna hyresgradienter. Detta kan 

illustreras med Farsta stadsdelsområde, se figur 8 och 9.  

 

Figur 7. 

 

Figur 8. 

Givet att den lägsta skattade fria hyresnivån i Farsta stadsdelsområde sätts till 100 

(Havsörnstorget) är hyresnivån 24 procent högre i de två basområdena med den högsta skattade 

hyresnivån (Norra Svedmyra och Norra Sköndal). Hyresgradienten inom Farsta stadsdelsområde 

skattas således till 124. 

De olika exemplen på hyresgradienter visar sammanfattningsvis att det finns en stor spridning i 

hushållens betalningsvilja för bostäder i olika områden för i övrigt identiska bostäder. Mäts 

spridningen mellan länets 1 360 olika basområden är hyresgradienten 374 – den fria hyran för tre 

rum och kök är 3,74 gånger högre i basområdet som hushållen värderar högst jämfört med det 

basområde som värderas lägst. Mäts gradienten i mer begränsade geografier får gradienten ett 

lägre värde. Mäts den exempelvis som skillnad i genomsnittliga fria hyresnivåer per stadsdel inom 

Stockholms stad uppgår den till 156. Mäts den som skillnad i genomsnittliga fria hyresnivåer inom 

Farsta stadsdelsområde blir gradienten 124. Oavsett vilken geografisk indelning som ligger till 

grund för beräkningen av en hyresgradient är det uppenbart att hushållens värderingar av olika 

bostadsmiljöer skiljer sig kraftigt åt. Frågan är vilka faktorer som ligger bakom de skilda 

värderingarna av olika stads- och bostadsmiljöer. 

  

Index per stadsdel. Index 100= hyra 

i stadsdel med lägst nivå.

Index per basområde. Index 100= hyra i basområde med lägst nivå.
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Skattad fri hyra, kr/kvm/år, och index per basområde i Farsta för 3 RoK. Index 100= hyra i basområde med 

lägst nivå. 

 

Figur 9. 

Hushållens värderingar av olika läges- och bostadsegenskaper 

Med hjälp av regressionsmodellen som skattats i analysens första steg enligt tidigare beskrivning, 

kan skillnader i hushållens värderingar av olika lägesegenskaper förklaras. Av den statistiska 

modellen framgår att det framförallt är fem olika lägesegenskaper som var och en bidrar till att 

förklara skillnaderna i bostadspriser och därmed skattade fria hyresnivåer mellan bostäder med 

olika lägesegenskaper: 

• Centralitet, avståndet till centrala Stockholm 

• Tillgänglighet till arbetsplatser 

• Näraliggande service- och handelsutbud 

• Avstånd till och exponering mot vattenytor 

• Områdets socioekonomiska nivå 

Det är dock inte endast lägesegenskaper som förklarar skillnader i priser och fria hyresnivåer 

mellan olika bostäder. Också själva bostadens egenskaper påverkar betalningsviljan. I den 

statistiska analysen kan därför ett antal bostadsegenskaper med unik påverkan från varje 

egenskap påvisas. Det gäller: 

• Storlek, antal kvadratmeter 

• Antal rum, möjliggör olika bostadsfunktioner 

• Våningsplan, ger skilda ljus- och utsiktsegenskaper 

• Byggår, som delvis indikerar bostädernas standard och arkitektur 
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Den statistiska analysen av betalningsviljan för olika bostadsegenskaper skulle kunna utvecklas 

ytterligare, givet att registerdata över bostadstransaktioner förbättras med ytterligare information 

om bostädernas inre standard och utrustningsnivå. 

Effekterna kan beskrivas genom att en identisk bostad ”placeras” i olika miljöer med olika 

egenskaper. Eftersom hushållens avkastningskrav varierar något mellan olika miljöer, varierar 

också betalningsviljan för i övrigt identiska läges- och bostadsegenskaper något mellan olika 

boendemiljöer, när effekten uttrycks som ett bidrag till den fria hyresnivån. För att illustrera 

effekterna av de olika egenskaperna förenklas analysen, genom att ett och samma 

avkastningskrav om tre procent tillämpas i översättningen från bostadsrättspriser till hyresnivåer. 

Respektive lägesegenskaps påverkan på den fria hyresnivån för en specifik bostad framgår av 

figur 10. 

  

Tolkning av koefficienter, exempel på värden för 

bostadsrätt 

Värde vid avkastningskrav 

3%, kr/kvm/år 

Läges-

/områdes-

egenskaper 

Centralitet 10 km längre bort från centrala Stockholm ger  

-3800 kr/kvm 

-115 

Tillgänglighet Tillgång till ytterligare 100 000 arbetsplatser inom 

30 minuter ger +2000 kr/kvm 

+60 

Service- och handelsutbud Ytterligare 100 etableringar ger +1 600 kr/kvm +50 

Vattenkontakt (direkt närhet 

och avstånd, två variabler) 

Direkt vattenkontakt ger +7 000 kr/kvm, 1 km 

längre bort från vatten ger -1 200 kr/kvm 

210 respektive -40 

Socioekonomi i form av 

hushållsinkomster 

100 000 kr högre medelinkomst i bostadsområdet 

ger +8 700 kr/kvm 

+260 

Egenskaper 

för bostaden 

Area 10 kvm större area ger -3 000 kr/kvm -90 

Antal rum 3 RoK ger -2 300 kr/kvm jämfört med 1 RoK -70 

Våningsplan 1 våning högre upp ger +800 kr/kvm +25 

Byggår Byggår 1960-1970 jämfört med före 1900 ger 

-16 900 kr/kvm 

-530 

 

Figur 10. 

Regressionsresultaten förefaller rimliga i förhållande till vad som vanligen kan antas skapa 

attraktivitet i olika bostadsmiljöer. 

Stockholms centrala delar är bärare av positiva kollektiva värden i form av kända mötesplatser, 

vacker arkitektur och en gemensam historia men är också en plats för ett unikt brett och 

specialiserat utbud av konsumtionsvaror, tjänster, nöjen och kultur med liv och rörelse både dag- 

och kvällstid, vardagar och helger. Dessa värden och egenskaper värderas högt av många hushåll. 

Det är rimligen förklaringen till att centralitet som en enskild faktor påverkar betalningsviljan och 

den fria hyresnivån i Stockholm. Med minskad centralitet i länet faller den fria hyresnivån. Effekten 

uppgår enligt modellen till minus 115 kronor per kvadratmeter och år för varje mils avstånd från 

centrala Stockholm. 

Hushållens största enskilda obetalda uppoffring varje dag är resan till och från arbetet. Eftersom 

uppoffringen består både av en direkt utgift och en tidskostnad kan hushåll antas värdera 

bostadsmiljöer varifrån de snabbt kan nå arbetsplatser högre än miljöer med sämre tillgänglighet 

till arbetsplatser. Om bostaden placeras i en miljö där tillgängligheten till antalet arbetsplatser som 

kan nås från bostaden inom 30 minuter med kollektivtrafik ökar med 100 000, ökar den fria 

hyresnivån med 60 kronor per kvadratmeter och år. 
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Att uträtta inköp, få hjälp med olika typer av hushållsnära service eller umgås med andra genom att 

äta på restaurang och caféer innebär också att hushållet måste göra längre eller kortare resor. 

Närhet till ett utbud av sådana verksamheter påverkar därför också betalningsviljan. Om en bostad 

placeras i en miljö med 100 fler sådana utbudspunkter inom en radie om tre kilometer ökar den fria 

hyresnivån med 50 kronor per kvadratmeter och år. 

Hushållen värderar vattenkontakt högt. Bostäder med en direkt vattenkontakt i form av sjöutsikt 

värderas särskilt högt. Men hushållen värderar också närhet till större vattenytor. Direkt 

vattenkontakt från bostaden värderas till 210 kronor per kvadratmeter och år samtidigt som 

betalningsviljan uttryckt som en fri hyresnivå faller med 40 kronor per kvadratmeter och år per 

kilometer som avståndet till vattenytan ökar. 

Av regressionen framgår också att det inte bara är fysiska egenskaper som påverkar hushållens 

värderingar av en stadsmiljö. En bostadsmiljös socioekonomiska egenskaper påverkar också 

betalningsviljan och den fria hyresnivån. Tidigare studier har exempelvis visat att barn och unga 

som exponeras för starkare sociala nätverk i sin boendemiljö bland annat får mer gynnsamma 

arbetsmarknadsutfall5. Starka samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och skolresultat 

innebär i genomsnitt bättre utbildningsresultat i miljöer med socialt starkare hushåll. Denna typ av 

effekter av olika områdens sociala egenskaper påverkar betalningsviljan och den fria hyresnivån. 

En miljös socioekonomiska nivå kan exempelvis mätas med hushållens genomsnittliga 

disponibelinkomster, som i sin tur korrelerar starkt med faktorer som exempelvis utbildningsnivå 

och förvärvsgrad. Mätt som skillnad i genomsnittlig inkomstnivå innebär 100 000 kronor i högre 

genomsnittlig disponibel hushållsinkomst i bostadsområdet att betalningsviljan och den fria 

hyresnivån ökar enligt modellen med 260 kronor per kvadratmeter. 

 

Figur 11. 

Förutom av de olika lägesegenskaperna påverkas också hushållens värderingar, betalningsviljan 

och den fria hyresnivån av egenskaperna i själva bostaden. I regressionsmodellen ger en ökad 

bostadsarea en fallande fri hyresnivå om ca 90 kronor per kvadratmeter och år om arean ökar med 

10 kvadratmeter. Vidare är betalningsviljan för tre rum och kök 70 kronor per kvadratmeter och år 

lägre än för ett rum och kök. Förklaringen är rimligen att större bostäder ger högre hyror i absoluta 

 

5 Se exempelvis Aldén, Lina och Hammarstedt, Mats. Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk 
bostadssegregation och arbetsmarknad, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2016:1. En 
sammanställning av forskning om boendesegregation finns exempelvis i Vetenskapsrådet, Svensk forskning 
om segregation – en kartläggning, 2018. 
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tal som då närmar sig hushållens maximala budgetrestriktioner. Betalningsviljan och den fria 

hyresnivån påverkas också av på vilket våningsplan bostaden är belägen. För varje våningsplan 

uppåt i huset stiger den fria hyresnivån med 25 kronor per kvadratmeter och år. 

Som nämnts är informationen om de enskilda bostädernas tekniska standard i form av köks- och 

badrumsinredning, köksutrustning, eldstäder, planlösningar, takhöjder och material i ytskikt med 

mera, mycket begränsad. För att i någon mån fånga skillnader i värderingar och betalningsvilja för 

bostäder med olika standard, inredning och utformning har effekter av fastigheternas olika byggår 

analyserats i regressionen. Analysen visar att byggår ger signifikanta effekter, se figur 11. 

Betalningsviljan för bostäder i fastigheter med byggår före år 1900 är högst medan ett byggår 

under perioden åren 1960 till 1970 ger lägst betalningsvilja. Skillnaden i fri hyresnivå mellan 

byggåren som ger högsta respektive lägsta värden uppgår till 530 kronor per kvadratmeter och år. 

För att ytterligare illustrera hur den fria hyresnivån varierar mellan olika lägen i 

Stockholmsregionen, har de olika läges- och bostadsegenskapernas respektive bidrag till den 

genomsnittliga fria hyresnivån beräknats för en trea om 76 kvadratmeter, på tredje våningen, i olika 

delar av regionen, se figur 12. Med genomsnittlig hyresnivå avses medianen för respektive 

stadsdelsområdes samtliga basområden. Bostadens byggår är 2000 till 2010. 

Summan av bidragen från respektive komponent ger den skattade fria hyran. I ekvationen ingår 

även en konstant. (Till konstanten har även 650 kr/kvm/år adderats, den avgiftsnivå som 

bostadsrättspriser har normerats till i dataunderlaget, för att hyran ska omfatta total boendeutgift, 

dvs pris gånger avkastningskrav plus avgift till förening.) 

För Norrmalm summerar komponenterna till drygt 2 600 kronor per kvadratmeter och år. Den 

statistiska modellens konstruktion innebär att vissa variabler tillför ett negativt tillskott, andra ett 

positivt. Exempelvis mäts centralitet som avstånd från centrala Stockholm, vilket betyder att ett 

ökat avstånd ger ett negativt bidrag till betalningsviljan och den fria hyresnivån. 

 

Figur 12. 

Skattad fri hyra
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På Norrmalm bidrar framförallt innerstadens stora serviceutbud till hög betalningsvilja. Också i 

centrala Sundbyberg bidrar det näraliggande serviceutbudet till högre betalningsvilja, även om 

bidraget är lägre än på Norrmalm. Norrmalm och centrala Sundbyberg får också ett tillskott till 

betalningsviljan av hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Detta driver dock inte betalningsviljan i 

särskilt hög grad i Roslags-Näsby i Täby. Den starka socioekonomin i Täby med många 

sammanboende hushåll i småhus i närmiljön ger det största bidraget till betalningsviljan i Täby. 

Täby får också störst avdrag i betalningsvilja av låg grad av centralitet, dvs Täby ligger på längre 

avstånd från regioncentrum än de andra jämförelsemiljöerna. Tillgänglighet till arbetsplatser med 

kollektivtrafik i Roslags-Näsby är också medioker jämfört med de andra miljöerna. 

Värderingen av bostadskvaliteterna uttryckt som betalningsvilja varierar i figuren, trots den 

identiska bostaden, till följd av att hushållen i olika miljöer tillämpar olika avkastningskrav vid 

prissättningen av bostadsrätter. För Skärholmen tillämpas samma avkastningskrav som för övriga 

miljöer i hela Stockholms söderort. Eftersom Skärholmens bostadsmarknad kan antas skilja sig 

något från villkoren på övriga delar av söderorts marknader genom en svagare socioekonomi, kan 

det tillämpade avkastningskravet möjligen vara för lågt. Med ett högre avkastningskrav skulle 

avdragen för storlek och antal rum i Skärholmen vara något större och den fria hyresnivån något 

lägre. 

När bidragen till den fria hyresnivån från både läges- och bostadsegenskaper summeras, framgår 

att det framförallt är skillnader i lägesegenskaperna som påverkar den fria hyresnivån, se figur 13. 

Den mindre variationen i bidraget till den fria hyresnivån från bostadsegenskaperna beror endast 

på att det skattade avkastningskravet skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Skattad fri hyra per kommun, 2 och 3 rok, bidrag från läges- samt bostadsegenskaper. 

 

Figur 13. 

Studeras samma resultat från den statistiska analysen för olika stadsdelsområden inom 

Stockholms stad framgår att den relativt sett högre fria hyresnivån för stadsdelsområden i 

Stockholms innerstad framförallt förklaras av dessa miljöers omfattande utbud av service, tjänster 

och handel samt centralitet, se figur 14. Men också närheten till vatten och tillgängligheten till 

arbetsplatser är hög och ger starkare positiva tillskott till den fria hyresnivån i dessa områden. 
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Skattad fri hyra och index per stadsdel i Stockholms stad. Läges- /områdesegenskaper. 

 

Figur 14. Egenskapen BRKSL_3000 är ett mått på utbudet av butiker, restauranger, kultur, sällanköp och 

livsmedel inom en 3 kilometers radie. 

Det stadsdelsområden som får minst bidrag till hyresnivån från lägesegenskaper är Rinkeby. I 

Rinkeby ger den kollektiva tillgängligheten till arbetsplatser ett relativt stort tillskott till hyresnivån. 

Men tillskottet från framförallt variabeln inkomst, som är det tillämpade måttet på områdets 

socioekonomiska nivå, är väsentligt lägre än i övriga stadsdelsområden. Också långt avstånd till 

vatten och centrala Stockholm bidrar till att den fria hyresnivån är lägre i Rinkeby än i andra 

stadsdelsområden. Sammantaget värderas lägesegenskaperna på Norrmalm nästan fem gånger 

högre än i Rinkeby. 

Nuvarande hyressättning och avvikelser från fria hyror 

Med kunskap om hur hushållen värderar olika läges- och bostadsegenskaper kan dessa 

värderingar jämföras med nuvarande hyressättning. Till skillnad från vad som gäller för småhus- 

och bostadsrättsmarknaderna finns ingen offentligt tillgänglig statistik över hyresnivåer i specifika 

bostäder. SCB:s data är inte tillräckligt omfattande för att möjliggöra analyser av representativa 

hyresnivåer för bostäder med varierande egenskaper i olika områden. En mer heltäckande analys 

av eventuella skillnader eller likheter mellan hushållens värderingar av olika läges- och 

bostadsegenskaper och den nuvarande hyressättningen går därför inte att göra. Med tanke på det 

stora konsument- och medborgarintresset som rimligen finns för olika bostäders hyresnivåer är 

avsaknad av en mer heltäckande hyresstatistik en anmärkningsvärd brist i den offentliga 

statistiken. 

För att i någon mån kompensera bristen på tillgänglig hyresstatistik har ett antal privata och 

kommunala fastighetsägare bidragit med underlag i form av hyresstatistik i de egna 

bostadsportföljerna. Totalt har olika fastighetsägare bidragit med hyresdata för drygt 72 000 

hyresbostäder i länet. För en relativt stor mängd bostäder i urvalet har det saknats uppgifter om 

någon eller flera av variablerna gatuadress, våningsplan, byggår och värdeår samt efterfrågade 

uppgifter om renoveringstidpunkter för kök och badrum. Urvalet har också innehållit dubbletter. Av 

det totala urvalet har uppgifter för 34 000 bostäder varit helt kompletta i länet och drygt 19 000 

bostäder var helt kompletta för Stockholms stad, se figur 15. 



 

HUSHÅLLENS VÄRDERINGAR AV LÄGES- OCH BOSTADSKVALITETER PÅ BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM  20/27 

 

 

Figur 15. 

Den statistik som finns i SCB:s databaser redovisar endast genomsnittlig hyresnivå på 

kommunnivå för flertalet kommuner. För Stockholms stad redovisas också hyrorna per stadsdel 

som ett genomsnitt utan hänsyn till storlek eller antal rum. För de större områdena Inre staden, 

Söderort samt Västerort finns även statistik över medianhyror, uppdelat på storlek i form av antal 

rum och kök, se figur 16. 

Hyresnivåer i olika delar av Stockholms stad, kr/kvm/år 

Bostadsstorlek Inre staden, SCB Inre staden, urvalet Söderort, SCB Söderort, urvalet Västerort. SCB Västerort, urvalet 

Lägenhet 1 rum 1 849 1 893 1 596 1 927 1 428 1 712 

Lägenhet 2 rum 1 491 1 569 1 255 1 594 1 239 1 672 

Lägenhet 3 rum 1 443 1 102 1 199 1 473 1 093 1 353 

Lägenhet 4+ rum 1 376 1 244 1 169 1 390 1 146 1 372 

Figur 16. Källa: SCB och Fastighetsägarna. 

Jämförs medianhyrorna per kommun i urvalet från privata och kommunala fastighetsägare med 

motsvarande data från SCB framgår att hyresnivåerna med några undantag är lägre i SCB:s data 

än i urvalet. SCB redovisar något högre hyresnivåer för treor och fyror i Inre staden, i övrigt är 

hyresnivåerna genomgående högre i urvalet. Skillnaden kan bero på flera faktorer, exempelvis när 

bostäderna renoverats eller hur stora de är uttryckt i kvadratmeter med mera. 

För att kunna utvärdera i vilken utsträckning dagens hyresstruktur överensstämmer med 

hushållens värderingar uttryckt som skattade jämviktshyror används två metoder: 

1. Modellskattning av jämviktshyror för urvalets bostäder jämfört med urvalets faktiska hyror. 

2. Analys av faktiska hyresnivåer för likartade bostäder i olika lägen. 

Modellskattning av jämviktshyror för bostäderna i urvalet 

Med hjälp av urvalet från privata och kommunala fastighetsägare och en statistisk modell har fria 

hyror kunnat beräknas för varje enskild bostad i urvalet, med hänsyn till varje enskild bostads 

lägesegenskaper enligt tidigare beskrivning samt bostadsegenskaper i form av storlek, antal rum, 

våningsplan och byggår. På så sätt kan en fri hyresnivå för varje bostad beräknas och sedan 

jämföras med den faktiska hyresnivån, se figur 17. 
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Faktisk hyra (staplar) för urval av bostäder och skattad fri hyra (streck) för samma bostäder, median per 

kommun och antal rok. 

 

Figur 17. 

Jämförelsen visar att de faktiska hyrorna varierar av andra skäl än variationen i skattade fria 

hyresnivåer för samma bostäder. Den hyresgradient som kan uttydas för de skattade fria 

hyresnivåerna korrelerar inte med faktiska hyror. Slutsatsen är att nuvarande hyressättning inte 

speglar hushållens värderingar av skillnader i läges- och bostadsegenskaper. Vidare framgår att 

hyresnivåerna med få undantag är högre för de fria hyrorna än nuvarande faktiska hyresnivåer. 

Undantagen kan troligen förklaras av två skäl. För det första underskattar som tidigare nämnts 

modellskattningarna den fria hyresnivån något eftersom avkastningskravet kalibrerats mot hyror 

som kan antas understiga en jämviktshyra något. För det andra omfattar urvalet i de aktuella 

kommunerna ett litet antal bostäder som kan möta en mindre grupp hushåll med hög 

betalningsvilja för just dessa bostäder, än den genomsnittliga betalningsviljan bland bredare 

hushållsgrupper. 

Skillnad uttryckt i kr/kvm/år och procent mellan faktisk hyra för urval av bostäder jämfört med skattad fri hyra 

för samma bostäder, median per kommun och antal rok 

 

Figur 18. 

Skillnaderna mellan de skattade fria hyresnivåerna och faktiska hyresnivåer för bostäderna i 

urvalet från fastighetsägare framgår av figur 18. Givet att SCB redovisar väsentligt lägre 

hyresnivåer i hela bostadsstocken i kommunerna i Stockholms län än nivån i urvalet, är rimligen 

skillnaderna mellan fria hyresnivåer och faktiska hyror ännu större för det övriga bostadsbeståndet. 
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Jämförelser av hyresnivåer för likvärdiga bostäder i olika lägen 

Modellskattningen visar att den nuvarande hyresstrukturen inte överensstämmer med de skattade 

jämviktshyrornas struktur. Ett sätt att ytterligare fördjupa analysen av den nuvarande 

hyresstrukturen är att identifiera bostäder med ungefär samma storlek uttryckt i antal kvadratmeter 

och antal rum samt med samma registrerade bygg- och värdeår. I nästa steg kan dessa bostäders 

hyresnivåer jämföras mellan olika stadsdelar. En sådan registerbaserad analys av urvalets 

bostäder skulle kunna komplettera analysen av modellskattningen med fokus på eventuella 

lägesberoende hyresskillnader. Dessa lägesberoende hyresskillnader i urvalet kan sedan jämföras 

med de olika hyresgradienter som beräknats för de skattade jämviktshyrorna. 

För att kunna utgå från det största möjliga urvalet av likvärdiga bostäder och samtidigt kunna 

jämföra hyrorna för bostäder i miljöer med kraftigt skilda lägesegenskaper har analysen utgått från 

urvalet i Stockholms stad. Den bygg- och värdeårsperiod som innehåller det mest omfattande 

antalet observationer och samtidigt finns representerad i olika delar av staden omfattar bostäder 

byggda under åren 1965 till 1975. Genom att välja ut bostäder med samma byggår som värdeår 

kan de ingående fastigheterna antas vara orenoverade. Mer omfattande renoveringar och 

standardhöjande åtgärder som principiellt påverkar hyresnivån antas leda till ett nytt, senare, 

värdeår i taxeringen. 

Den mest förekommande bostadsstorleken under perioden är tre rum och kök. I urvalet finns drygt 

1 500 bostäder i denna ålders-, värdeårs- och storleksgrupp, fördelade på 10 olika stadsdelar, se 

figur 19.  

 

Figur 19. 

 

Figur 20. 

Beräknas en hyresgradient baserat på normhyresnivån för observationerna i urvalet framgår att 

den faktiska gradienten i stort sett överensstämmer med jämviktsgradienten. Men en närmare 

analys av de fastigheter som ingår i urvalet visar att det skett renoveringsinsatser i alla fastigheter i 

de fem innerstadsstadsdelarna, trots att de fortfarande har 1975 som senaste värdeår. 

Hyresnivåerna i innerstadens bostäder har uppenbarligen påverkats av att hyreshöjande åtgärder 

genomförts efter 1975, trots att värdeåret är oförändrat i registren. Hyresjämförelsen blir därför 

missvisande. Att hyresnivåerna till synes är högre i flera innerstadsstadsdelar i det studerade 60- 

och 70-talsbeståndet än i ytterstaden, tycks bero på att fastighetsägare i högre grad genomfört 

standardhöjande och därmed hyreshöjande åtgärder i innerstaden än i delar av ytterstaden. 

Skillnader i hyra som beror av skilda lägesegenskaper går därför inte att urskilja.  
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För att renodla analysen till att enbart omfatta lägesegenskapernas betydelse för hyresnivåerna 

måste därför dessa helt eller delvis renoverade fastigheter uteslutas från jämförelsen. Det är 

endast i Skärholmen och på Järvafältet som det fortfarande efter särskild kontroll finns kvar 

verifierat orenoverade fastigheter med värdeår före 1975 i urvalets miljonprogramsbebyggelse, se 

figur 20. Hyresskillnaderna mellan dessa fåtal områden speglar dock hyresgradienten baserad på 

skattade jämviktshyror relativt väl. 

Slutsatsen från jämförelsen av urvalets bostäder från perioden 1965 till 1975, är att det inte är 

möjligt att studera hyror för att utvärdera faktiska hyresskillnader beroende på läge mellan olika 

stadsdelar, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt många observationer i urvalet av icke-

renoverat miljonprogram i innerstadsstadsdelarna. Hyresskillnaderna blir alltför beroende av 

renoveringsgraden. 

Det samlade urvalet innehåller dock förutom miljonprogrammets bostäder, ett relativt stort antal 

bostäder byggda under 1940- och 1950-talen. I denna åldersgrupp finns i urvalet ca 2 300 efter 

särskild kontroll verifierat orenoverade bostäder, både i ytterstaden och i innerstaden. Görs 

hyresjämförelser för dessa bostäder, om tre rum och kök och som inte renoverats de senaste 30 

åren, visar jämförelserna att hyresnivåerna inte följer den hyresgradient som skattas för 

jämvikthyrorna för motsvarande bostäder. Hyresnivån förefaller vara relativt platt och hyrorna 

varierar runt 1 000 kronor per kvadratmeter och år oberoende av läge. Flera stadsdelar utanför 

innerstaden har till och med högre hyresnivåer än i Maria-Gamla stan på Södermalm, se figur 21. 

 

Figur 21 

 

Slutsatsen av jämförelserna av hyresnivåer för likvärdiga orenoverade bostäder mellan olika 

stadsdelar, är sammanfattningsvis att hyressättningen inte beaktat hushållens värderingar av olika 

lägesegenskaper.  

Oavsett om analysen baseras på jämförelser mellan modellskattade jämviktshyror och faktiska 

hyror för hela det studerade urvalet eller på jämförelser av hyresnivåer för likvärdiga bostäder som 

inte renoverats de senaste decennierna mellan olika områden, blir slutsatsen densamma. Den 

nuvarande hyresstrukturen speglar inte systematiskt hushållens värderingar av bostads- och 

lägesegenskaper. 
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Bilaga Metodik 

Skattning av hushållens avkastningskrav 

Metoden som tillämpats i analysen för att skatta fria hyror från transaktioner på 

bostadsrättsmarknaden ansluter till den beskrivning som bland annat finns i underlagsrapport till 

Finanspolitiska rådet författad av Donner mfl6. 

Analysen baseras på försäljningar av bostadsrätter i flerbostadshus i Stockholms län under 24 

månader där de senaste transaktionerna ägde rum i november 2020. Dataunderlag har levererats 

av Svensk Mäklarstatistik. För varje såld bostad finns uppgifter om pris, avgift till förening, area, 

antal rum, våningsplan, byggår och geografiska koordinater. Samtliga försäljningspriser har 

justerats till prisnivå motsvarande november 2020 med hjälp av en hedonisk indexmodell.  

Informationen om de enskilda bostädernas egenskaper och geografiska lägen gör det möjligt att 

skatta en efterfrågefunktion som beskriver hushållens boendekostnad för en specifik bostad i: 

𝑐𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖) + 𝜀𝑖 (1) 

Vektorn Xi beskriver den specifika bostadens fysiska egenskaper, dess läge och omkringliggande 

områdesegenskaper. I tidigare studier där denna metodik använts har vanligen sk spatial regim 

tillämpats, dvs bostadens läge ges av tillhörighet till ett område, tex stadsdel eller församling. I 

denna analys har information om varje bostads närmiljö tillförts. Variabler som i tidigare studier 

visat sig i hög grad påverka hushållens värderingar har använts. Exempel på sådana variabler är 

tillgänglighet med kollektivtrafik och utbud av handel och service. I funktionen finns även en 

statistisk felterm, εi, eftersom det finns egenskaper som inte är kända om de specifika bostäderna 

som kan ha betydande påverkan på betalningsviljan. Byggår är tex den enda tillgängliga 

informationen om bostadens modernitet, vilket naturligtvis ger utrymme för stor variation vad gäller 

interiört utförande mellan bostäder i samma byggnad. 

Känner vi till boendekostnaden, ci, kan funktionen skattas med en multipel linjär regression. 

Boendekostnaden för en bostadsrätt består av kapitalkostnad och avgift till förening, som ska täcka 

drift- och underhållskostnader och kostnad för föreningens lån. Kapitalkostnaden kan beräknas 

från bostadens försäljningspris multiplicerat med hushållens diskonteringsränta, som vi även kan 

benämna som hushållens avkastningskrav vid förvärv av en bostad. Avkastningskravet består av 

två komponenter, nämligen årlig ränta och förväntad årlig värdeutveckling. Den månatliga 

boendekostnaden kan uttryckas som: 

𝑐𝑖 = (𝑝𝑖𝜌 + 𝐴𝑖𝑎𝑖)/12 (2) 

där p är försäljningspris, ρ hushållens avkastningskrav, A avgift till förening och a bostadens area. 

Om vi kände till ρ skulle alltså samtliga uppgifter vara kända som krävs för att skatta ekvation (1). 

Vi lämnar bostadsrätten för stunden och studerar istället en bostad i som upplåts med hyresrätt 

med egenskaperna Xi och månadshyran hi. På en väl fungerande fri hyresmarknad är 

jämviktshyran hi lika med den boendekostnad som hushållen är villiga att betala, dvs hushållens 

betalningsvilja. Det betyder att vi kan sätta in egenskaperna Xi för en hyresrätt i den skattade 

ekvationen (1) vilket skulle ge oss en förväntad fri hyra för hyresbostaden, dvs: 

ℎ̂𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖) (3) 

 

6 Donner, H, P Englund och M Persson (2017), ”Distributional Effects of Deregulating the Stockholm Rental 
Housing Market”, Finanspolitiska rådet. 
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Utmaningen är dock att vi inte kan skatta ekvation (1) utan kunskap om vilket värde som är rimligt 

för ρ, hushållens avkastningskrav. Men om vi kan identifiera hyresrätter med hyror som kan antas 

vara ungefär jämviktshyror, skulle dessa observationer kunna användas för att beräkna ett 

närmevärde för ρ i ekvation (1). En iteration kan genomföras enligt följande. Ett värde ansätts för ρ 

och ekvation (1) skattas. Egenskaper för hyresrätterna med vad som bedöms vara jämviktshyra 

sätts in i den skattade ekvationen. Detta ger en beräknad hyra. Den beräknade hyran och den 

faktiska hyran jämförs med varandra och målsättningen är att differensen ska vara så liten som 

möjligt. Därefter görs en ny skattningen av ekvation (1), vi itererar, med ett något justerat värde för 

ρ. Vi sätter in egenskaperna för hyresrätterna med jämviktshyra och får nya beräknade hyror, som 

vi ånyo jämför med de faktiska hyrorna. Om avvikelsen mellan beräknade och faktiska hyror 

minskade har vi hittat ett värde för ρ som är närmare hushållens avkastningskrav än det tidigare 

antagandet. Iterationen pågår tills vi hittar minimum, dvs minsta möjliga avvikelse mellan faktisk 

och skattad boendekostnad. Avvikelsen kan mätas på flera sätt, i analysen används i första hand 

rotmedelkvadratfel, men avstämning har även gjorts mot andra statistiska mått. 

Sista frågan som återstår att besvara är hur hyresrätter med jämviktshyra ska kunna identifieras på 

Stockholms hyresrättsmarknad. Den offentliga data som finns att tillgå sammanställs av 

Stockholms bostadsförmedling. För en tvåårsperiod som slutar vid halvårsskiftet 2020 kan data för 

cirka 20 000 förmedlade ordinarie bostäder sammanställas. Studentbostäder och andra typer av 

specialbostäder har exkluderats från urvalet. Mediankötid för de förmedlade bostäderna är ungefär 

tio år. Väljs endast nyproducerade bostäder minskar mediankötiden till cirka 7 år för detta urval. 

Variationen är dock betydande mellan olika delområden och enskilda projekt. Den långa kötiden 

indikerar att hyrorna inte fullt motsvarar jämviktshyror och sannolikt hade högre hyror resulterat i 

kortare kötider. I analysen har ansatser gjorts för att försöka förklara variation i kötider för att om 

möjligt finna metod för att justera hyrorna så att förväntade kötider får längd som mer motsvarar 

vad som kan förväntas gälla för marknad i jämvikt. En första observation är att korrelationen mellan 

hyresnivå och kötid är svag. Även en mer utvecklad modell som tar hänsyn till de mest 

betydelsefulla egenskaperna för bostäderna och deras geografiska lokalisering kan som mest 

förklara 65-70 procent av variationen i kötid. De kausala sambanden som förklarar kötider är 

uppenbarligen utmanande att finna. En förklaring kan vara oklarheter om vad kötidsmåttet i sig 

representerar. Liknande bostäder kan uppvisa kötider på allt från tre-fyra år till 20-30 år. Ett stort 

antal av bostadsförmedlingens köande är inte aktivt bostadssökande i närtid. Detta gör att kötid 

inte är ett väl fungerande mått på en bostads attraktivitet och det blir därmed svårt att söka 

samband för att justera hyror i lämplig omfattning. I analysen görs bedömningen att hyror för 

förmedlade nyproducerade hyresrätter är den mest rimliga utgångspunkten. Även om 

mediankötiderna förefaller långa även för de nyproducerade bostäderna ger detta sannolikt en 

något överskattad bild av efterfrågan, på grund av hur kösystemet fungerar i nuläget och vad 

kötider för enskilda hyresbostäder därmed representerar. 

Inom Stockholms län finns betydande skillnader vad gäller hushållens betalningsvilja för bostäder. I 

analysen har ambitionen varit att utgå från lokala marknadsvillkor i så hög grad som upplösning för 

data tillåter. Vid skattning av hushållens avkastningskrav har tillgången på information om 

förmedlade nyproducerade bostäder varit den begränsande faktorn för vilka och hur stora 

delmarknader som varit möjliga att analysera. För Stockholms kommun har tillgången på data varit 

tillräckligt god för att möjliggöra en indelning i tre delmarknader med egna skattningar av 

avkastningskrav: söderort, västerort och innerstaden. I övriga länet har kommuner grupperats efter 

betalningsviljans nivå samt geografisk närhet. Totalt har ett tiotal modeller utvecklats med delvis 

överlappande geografiska områden, som slutligen vägts samman till tio olika nivåer av 

avkastningskrav fördelade över kommunerna i länet. Figur 1 i rapporten är en sammanställning av 

de avkastningskrav som tillämpats i analyserna. 
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Skattning av pris för jämförelsebostäder 

Nästa steg i analysen är att bestämma vilka bostadsrättspriser som avkastningskravet ska 

appliceras på. En enkel metod är att utgå från observerade priser, tex medelvärden för en 

marknad, multiplicera med ovan beräknat avkastningskrav och lägga till avgift till förening, vilket 

skulle ge en skattad fri hyra. Vår uppgift är dock att undersöka både nivå för fri hyra och skillnader i 

fri hyra mellan olika lägen i länet. Rättvisa jämförelser kräver att bostäder med likartade 

egenskaper jämförs. Uppgiften är att avläsa skillnaden i fri hyra för ”samma” bostad placerad på 

olika platser i länet. För att åstadkomma detta skattas bostadsrättspris för standardiserade 

bostäder med hjälp av en multipel linjär regressionsmodell. Modellen tar både hänsyn till 

egenskaper för de enskilda bostäderna och egenskaper för bostadens omkringliggande miljö. Data 

är densamma som tillämpades vid skattning av hushållens avkastningskrav, cirka 91 000 

transaktioner av bostadsrätter i Stockholms län. Varje bostad tillhör ett basområde med kända 

kvaliteter. I tidigare studier av Evidens har så kallade stadskvalitetsmodeller utvecklats, som 

förklarar skillnader i attraktivitet med bostadsområdens egenskaper. Erfarenhet från dess studier 

har varit utgångspunkt vid val av variabler i denna analys. Variablerna diskuteras mer ingående i 

rapporten. Metodmässigt kan tilläggas att regressionsmodellen skattar bostadsrättspriser i hela 

länet med rimlig precision, justerat R2 är cirka 0,87 och medelabsolutfelet är cirka 5 700 kronor per 

kvadratmeter. 

I analysen skattas bostadsrättspris för en tvåa och en trea med specifikation av area, våningsplan 

och byggår. För varje basområde tillämpas för området förekommande egenskaper. För samtliga 

basområden i länet, ca 1 360 stycken, skattas priser. Det betyder att även områden som saknar 

bostadsrätter ges en skattad prisnivå, vilket tex betyder att områden som i dagsläget uteslutande 

har bostäder upplåtna med hyresrätt även kan ges en skattad fri hyra. Vidare medför detta 

dessutom att skattningar även görs för basområden som helt saknar bostäder. I 

sammanställningen över skattade fria hyror framkommer att vissa kommuner positionerar sig 

relativt andra kommuner i länet på ett sätt som avviker från den bild som ges om endast 

medelvärde för bostadspriser redovisas, se figur 5 i rapporten. Exempelvis är median för fri skattad 

hyra i Sollentuna den fjärde högsta i länet, samtidigt som motsvarande jämförelse av 

bostadsrättspriser placerar kommunen närmare genomsnittet för länet som helhet. Två viktiga 

delförklaringar till detta är: 

- Modellen skattar priser för samtliga områden i kommunen, men i Sollentuna återfinns inte 

bostadsrätter i kommunens mest attraktiva delområden  

- De standardiserade bostäderna som ”flyttas runt” i länet har modernare byggår, 2000-2010, 

än bebyggelsen i Sollentuna, som har en större tonvikt mot miljonprogrammets årtionden. 

Skattning av fri hyra för urval av hyresobservationer  

Analysens avslutande kapitel redogör för en jämförelse mellan ett urval hyresuppgifter från 

Fastighetsägarnas medlemsföretag i Stockholm och skattade fria hyror. Beräkningen av fria hyror 

görs genom att varje enskild bostads egenskaper och de egenskaper som utmärker denna bostads 

närmiljö används för att skatta ett bostadsrättspris. Detta pris omvandlas därefter till fri hyra genom 

att tidigare beräknade avkastningskrav appliceras samt kostnad för avgift till förening adderas. 

Priser i underliggande data från Svensk Mäklarstatistik är i analysen normerade vid avgiftsnivå på 

650 kr/kvm/år, vilket betyder att denna avgift ska tillföras efter att hushållens avkastningskrav 

tillämpats på försäljningspriset. 

Den multipla linjära regressionsmodellen som tillämpades i föregående analyssteg för att skatta 

fria hyror för de två standardiserade bostäderna skulle kunnat nyttjas även här, men den goda 

tillgången på detaljerade data för transaktioner på bostadsrättsmarknaden gör det möjligt att 

tillämpa maskininlärningsalgoritmer som ger högre precision. I analysen användes algoritmen Light 
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gradient boosting machine, som är baserad beslutsträdsalgoritmer. Eftersom algoritmen inte är 

parametrisk i det avseende som exempelvis en linjär multipel regressionsmodell (OLS) är, dvs 

modellen genererar inga koefficienter som enkelt kan tolkas för att utläsa variablers vikter, var 

detta inte ett intressant metodval i tidigare analyssteg7.  

 

7 Detta är en något förenklad beskrivning av metodvalet, fler överväganden gjordes. Det är möjligt att 
undersöka variablers bidrag till en maskininlärningsmodells prediktioner med hjälp av exempelvis sk partial 
dependence plot (PDP). För varje variabel i modellen kan en funktion approximeras som beskriver dess 
partiella påverkan på modellens skattning under förutsättning att övriga variabler i modellen hålls konstanta. 
Används metoden för en linjär regression ritas en rät linje med lutning som motsvarar koefficienten i den 
multipla regressionen. För en ML-modellen ritas en kurva som beskriver det partiella sambandet för varje 
värde som variabeln kan anta. En ML-modell hade alltså varit ett möjligt metodval, som eventuellt även 
skulle kunnat öka precisionen i delar av analysen. Men analysen bedömdes även med de mer välkända 
linjära regressionsmodellerna innehålla betydande pedagogiska utmaningar, varför mer genomgående 
användning av ML valdes bort. 


