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E
n bostad är mer än tak över 
huvudet. Den är, i den bästa av 
världar, ett hem där vi samlar 
kraft efter en hård arbetsdag, 
en plats där vi mår bra med våra 
nära och kära, en borg där vi 
känner oss trygga. 

En välfungerande bostads
marknad är faktiskt en av sam
hällets viktigaste grundbultar, 
inte bara för individen som 
behöver ett hem, utan också 

för näringslivet – att bostadsmarknaden fungerar 
är  essentiellt för att vår ekonomi ska fungera över 
huvud taget. 

Hyresrätten är inkörsporten till bostadsmarknaden  
för många människor som inte har ett stort spar
kapital, som behövs till ägt boende. Att bo i en 
hyresrätt är även flexibelt och passar ofta personer 
med kortare boendehorisonter. En välfungerande 
 hyresmarknad möjliggör för hushåll att efter tycke, 
smak och behov följa sina boendepreferenser. Hyres
marknaden kan därför utgöra ett smörjmedel för en 
effektiv  arbetsmarknad.

Dessvärre fungerar hyresmarknaden dåligt i Sverige. 
I dag är det nästintill omöjligt att få tag på en hyres
rätt. Hyresmarknaden är i praktiken helt stängd för 
bostadssökande, till och med för dem som har många 
år av kötid bakom sig. Hyresmarknaden fungerar 
särskilt dåligt i våra storstadsregioner där kötiderna 
är rekordhöga.

För alla dem som inte kan få tag på ett förstahands
kontrakt blir andrahandsmarknaden det enda 

Läget är kritiskt  
på hyresmarknaden

 realistiska alternativet till att ta sig in på bostads
marknaden. Dessvärre bidrar problemen på första
handsmarknaden till nya och större problem på 
andrahandsmarknaden. Det visar vi svart på vitt i 
denna rapport. Hyrorna är höga, kontrakten är korta 
och söktrycket är omfattande.

Stockholms Handelskammare har i flera olika 
 rapporter belyst problematiken på  ägandemarknaden, 
där  särskilt omfattande kreditrestriktioner gör det 
svårt för yngre hushåll att finansiera sin bostad. I 
den här rapporten visar vi att även hyresmarknaden 
är  behäftad med stora problem.

Stockholms Handelskammares vision är att Stockholm 
ska bli Europas bästa huvudstadsregion. För att nå 
förstaplatsen måste Stockholm vara en dynamisk 
 region med ett naturligt flöde av människor som flyttar 
hit för att arbeta, forska eller studera. Att kunna bo 
på en plats möjliggör för människor att också kunna 
förverkliga sig själva och sina drömmar. Genom att 
matchas mot ett arbete blir man också en av flera 
viktiga kuggar i näringslivets kompetensförsörjning. 

Hyresmarknadens brister hämmar således regionens 
samt Sveriges övergripande konkurrenskraft och 
attraktivitet.

Flera steg och reformer behöver nu tas för att skapa 
en mer socialt hållbar – och rättvis – hyresmarknad. 
Att inte ta modiga beslut är att göra sig ansvarig  
för problemen.

Andreas Hatzigeorgiou
Vd, Stockholms Handelskammare
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»För att skapa en mer socialt hållbar 
– och rättvis – hyresmarknad behövs 
modiga beslut.«

Den låsta dörren till hyresmarknaden 3



Innehållsförteckning
4Stockholms Handelskammare



Läget är kritiskt på hyresmarknaden 2

Rapporten på tre minuter 6

1 För att kunna leva ett fullgott liv behövs tak över huvudet 9

2 Så har vi arbetat med rapporten  13
Datamaterial 14

Bostadstyper och upplåtelseformer på andrahandsmarknaden 14

3 Andrahands marknadens funktionssätt och egenskaper 19
Andrahandsmarknadens funktionssätt 21

149 procent högre hyra för en andrahandslägenhet i Stockholms stad  22

99 procent högre hyra för en andrahandslägenhet i Stockholms län  24

Andrahandshyran är 10 000 kronor högre för en 2:a i Stockholms stad 28

Kort uthyrningstid och högt söktryck drabbar unga 29

Strukturella skillnader mellan storstadsområdena 31

4 En omreglering av hyresmarknaden?  35
Ingångsvärden i en omreglerad hyresmarknad 36

Marknadshyror är lägre än andrahandshyror 38

5 Vikten av social hållbarhet 43
Andrahandshyran – en mycket stor och stigande del av inkomsten 44

Bostadsbidraget – den andra sidan av myntet  46

6 Fyra nycklar till en socialt hållbar hyresmarknad 51

7. Källor 56

Appendix 58

Den låsta dörren till hyresmarknaden 5



Rapporten på 
tre minuter

Om rapporten Syftet med denna rapport är att belysa hur andra
handsmarknaden påverkas av dagens höga trösklar till den 
reguljära hyresmarknaden. Analysens fokus är hyresnivåer, 
uthyrningstider och söktryck på andrahandsmarknaden, 
särskilt i Stockholms stad och län. I rapporten estimeras 
även hur en omreglering av hyressättningen med ökade 
marknadsinslag påverkar månadshyrorna.

Tillvägagångssätt Rapporten bygger på data från uthyrnings
tjänsten Qasa. Datamaterialet innehåller drygt 100 000  
bostadsannonser och cirka 4 miljoner bostads ansökningar 
på andrahandsmarknaden mellan första kvartalet 2020 
och första kvartalet 2022.

En person som ställer sig i bostadskö i Stockholms län 
hinner bo i genomsnitt i 10 andrahandslägenheter innan 
personen i fråga får ett förstahandskontrakt. 10 

andrahandsbostäder
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Rapporten på 
tre minuter

Åtgärder Hyresmarknadens funktion behöver föras upp på den 
politiska dagordningen. Stockholms Handelskammare vill 
bland annat: 

 → se en ansvarsfull omreglering av bostadsmarknaden 
med ökade marknadsinslag
 → se en uppindexering av bostadsbidraget för att 
 anpassa det till hushållens faktiska boendekostnader
 → se över hur ett subventionerat hyresbestånd skulle 
 kunna fungera i kombination med en omreglering  
av hyresmarknaden.

Stockholms stad
 → Andrahandshyran är  
hela 149 procent högre än 
förstahandshyran.
 → Den beräknade marknads
hyran är 34  procent lägre än 
dagens andrahandshyra.

Sannolikheten att tilldelas  
en hyres lägenhet i andra  
hand i Stockholms stad är

1 på 49

Sannolikheten att tilldelas  
en hyres lägenhet i andra  
hand i Stockholms län är

1 på 28

Stockholms län
 → Andrahandshyran 
är dubbelt så hög 
som förstahands
hyran
 → Den beräknade 
 marknadshyran är 
23 procent lägre 
än dagens andra
handshyra.
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OM bostadsmarknaden inte  fungerar 
får det konsekvenser för den  enskilda 
individens möjligheter att nå sina 
 drömmar, studera eller ta ett  arbete. 
Bostads marknadens  funktionalitet 
eller dys funktionalitet får även 

 konsekvenser för hela samhällets utveckling. 

Kännetecken för en välfungerande bostads marknad är 
att inflödet och utflödet av människor sker  naturligt uti
från utbud och efterfrågan. Hyresmarknaden  uppfyller 
en viktig funktion i detta genom att till handahålla 
bostäder till låga  transaktionskostnader – det behövs 
varken kontantinsatser eller långa boendehorisonter. 

Om hyresmarknaden fungerar bra skapas rörlighet 
på bostadsmarknaden, som möjliggör att hushåll kan 
flytta till boenden efter sina behov och preferenser 
under livets olika perioder. 

På förstahandsmarknaden är det i praktiken  endast 
kötid som dikterar vem som får bo och var de får 
bo. Fördelningen av lägenheter på  hyresmarknaden 
bygger på tanken om att kötid är en bättre 
 fördelningsmekanism än individers boendepreferenser 
och betalningsvilja. 

»De höga trösklarna till  
ett förstahandskontrakt 
på hyresmarknaden är en  
följd av hyresregleringen. «

1  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Fler än 700 000 människor står i dag i bostadskö i 
Stockholms län. Under 2021 var den genomsnittliga 
kötiden för Stockholmsregionen 9 år. I Stockholms 
stad uppgick kötiden till 12 år och i Stockholms 
 innerstad till nästan 18 år.1 

De höga trösklarna till ett förstahandskontrakt på 
hyresmarknaden är en följd av hyresregleringen. En 
särskilt bidragande faktor är att förstahandshyran på 
innerstadslägenheter ligger långt under marknads
hyran. Det gör att de som har ett förstahandshyres
kontrakt har incitament att hålla fast vid detta 
kontrakt och inte släppa tillbaka det till bostadskön, 
även om boendebehovet förändrats. Det renderar i 
en försämrad rörlighet och minskade möjligheter för 
personer att ta sig in på förstahandsmarknaden.

Hyresregleringen bidrar således till påtagliga 
 undanträngningseffekter som stänger ute människor 
från det reguljära hyresbeståndet. Undanträngnings
effekterna är särskilt tydliga i Stockholm, där bostads
köerna och kötiderna successivt ökar. 
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En effekt av undanträngningen är att efterfrågan på 
andra boendeformer ökar. Det är till exempel troligt 
att hyresregleringen bidrar till stigande bostadsrätts
priser när den reguljära hyresmarknaden är oåtkomlig.2 

Personer som inte har de ekonomiska  förutsättningarna 
att ta sig in på den ägda marknaden förpassas i stället 
till andrahandsmarknaden.

Dessa personer är till stor del samhällets svaga, unga 
personer som söker ett första boende, nyexaminerade 
studenter, nyanlända till Sverige samt personer som 
vill flytta till regionen för att skaffa sig en utbildning 
eller ett jobb.3 För dessa grupper blir andrahands
marknaden en nödvändig livlina för att kunna etablera 
sig på bostadsmarknaden.

Denna rapport undersöker hur hyresnivån, uthyrnings
tiderna och söktrycket på andrahandsmarknaden 
ser ut, som en följd av hyresregleringen. Rapporten 
besvarar även hur hyresnivån skulle påverkas vid en 
omreglering med ökade marknadsinslag.

Rapporten visar att andrahandsmarknaden inte alltid 
är den livboj som många hoppas på. Till följd av hyres
regleringens undanträngningseffekter kännetecknas 
andrahandsmarknaden av korta boendekontrakt, 
mycket höga hyror jämfört förstahandsmarknaden 
och ett extraordinärt stort söktryck. För många kan 
andrahandsmarknaden bli mer ett sänke för deras 
livschanser. 

Problematiken på hyresmarknaden bidrar till den 
dysfunktionalitet som genomsyrar hela bostads
marknaden i Sverige, och som särskilt drabbar 
 Stockholm.

Stockholms Handelskammare har i tidigare rapporter 
analyserat problemen på den ägda  bostadsmarknaden. 
I en rapport belyses att 82 procent av personer i 
åldrarna 18–29 år har svårt att förvärva en bostad 
på grund av dagens kreditrestriktioner.4 I en annan 
 rapport påvisas att en påtagligt stor andel av syssel
satta i samhällsnödvändiga yrken i Stockholm kan 
inte längre förvärva en bostad.5

Därtill får Stockholms Handelskammare löpande 
vittnesmål om att arbetskraft ger upp och lämnar 
Stockholm. Vart tredje företag i Stockholm upplever 
att det är svårt att rekrytera rätt kompetens på grund 
av bostadsmarknadens brister.6  

Särskilda kommissioner, experter, myndigheter, 
 näringslivsföreträdare och intresseorganisationer har 
vid flera tillfällen analyserat och lyft upp  problemen 
på dagens bostadsmarknad. Dessvärre kvarstår 
 problemen. Och politiska förslag för att lösa problemen 
lyser fortsatt med sin frånvaro.

Våren 2016 fördes blocköverskridande bostadssamtal 
där ansvariga politiker tidigt uttryckte vilja att staka 
ut en riktning ur den problematiska situation som 
flera år av stuprörspolitik hade skapat. Ganska snabbt 
uppstod dock låsningar och samtalen misslyckades. 
Frågan om marknadshyror i nyproduktion7 utlöste en 
regeringskris under sommaren 2021. Sedan dess har 
debatten om hyresmarknaden – och bostadsmarknaden 
över lag – varit lågintensiv. 

Avsaknaden av politisk handlingskraft är ett problem 
då dagens flaskhalsar på hyres och ägandemarknaden 
är en bromskloss för samhällsutvecklingen och för 
människors drömmar.

2  Fallis och Smith (1984), Kopsch (2021).

3  Lindbeck (2016).

4  Stockholms Handelskammare (2021a).

5  Stockholms Handelskammare (2021b).

6  Stockholms Handelskammare (2022).

7  SOU 2021:50.

»Andrahandsmarknaden kännetecknas av korta  
boendekontrakt, mycket höga hyror jämfört med  
förstahandsmarknaden och ett extraordinärt stort söktryck.«
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Datamaterial
DEN HÄR RAPPORTEN fokuserar på andrahandsmark
naden i landets större städer. Datamaterialet över 
andrahands marknaden kommer från Qasa och täcker 
primärt Stockholms län och Stockholms stad. Därtill 
inkluderas även Västra Götalands län och Skåne 
län samt Göteborgs kommun och Malmö kommun. 
Datamaterialet gäller för tidsperioden första kvartalet 
2020 till första kvartalet 2022. 

I rapporten gör vi separata analyser av både utbuds 
och efterfrågesidan för andrahandsmarknaden.

I analysen av utbudssidan använder vi oss av cirka 
100 000 unika annonser för nämnda geografiska 
indelningar. Dessa annonser har i analysen summerats 
upp på stadsdels, kommun och länsnivå. För efter
frågesidan analyserar vi cirka 4 miljoner bostads
ansökningar för samma geografiska indelningar. En 
bostadsansökan motsvarar inte en unik person, utan 
samma person kan göra flera olika ansökningar. Se 
tabell 1 för en sammanställning.

Tabell 1. Qasa-statistik för perioden första kvartalet 
2020 till första kvartalet 2022.

Län Antal annonser Antal ansökningar

Stockholm län 61 714 2 335 809

Västra Götalands län 23 742 926 189

Skåne län 17 878 725 320

Totalt 103 334 3 987 318

Källa: Qasa.

Om hyrestjänsten Qasa

Genom hyrestjänsten Qasa kan blivande hyresgäster lägga bud på 
hyreslägenheter som hyresvärdar hyr ut, antingen i första hand eller 
i andra hand.8 Qasa erhåller en digital signeringstjänst som gör det 
möjligt att ingå ett digitalt och säkert hyresavtal. Samtliga  uthyrningar 
görs utan deposition. Qasas hyrestjänst används som mest i landets 
större städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Men tjänsten används 
också flitigt för studentbostäder i Uppsala, Helsingborg och Lund.

8  Andelen förstahandskontrakt uppgick till cirka 13 procent i hela riket och endast till 0,5 procent av de totala annonserna i Stockholms stad 2021.

Tabell 2. Fördelningen mellan bostadstyp och upplåtelseformer, kvartal 4, 2021.

Område Andelen  
flerfamiljhus

Andelen  
lägenheter

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Andelen som rapporterat  
upplåtelseform

Stockholms stad 5% 95% 36% 57% 7% 55%

Malmö kommun 12% 86% 49% 41% 10% 58%

Göteborgs kommun 12% 86% 50% 36% 14% 58%

Stockholms län 14% 86% 35% 49% 17% 54%

Skåne län 23% 76% 58% 23% 19% 59%

Västra Götalands län 18% 81% 58% 26% 16% 56%

Hela landet 17% 81% 51% 31% 18% 56%

Källa: Qasa.

Bostadstyper och upplåtelseformer  
på andrahandsmarknaden
TABELL 2 VISAR fördelningen under fjärde kvartalet 
2021 mellan bostadstyper och upplåtelseformer på 
 andrahandsmarknaden i kommunerna Stockholm, 
 Göteborg och Malmö samt i Stockholms, Västra 
 Götalands och Skåne län.

Andrahandsmarknaden i Stockholm utgörs till 95 
 procent av lägenheter – att jämföra med 86 procent  
i både Göteborg och Malmö.

Andelen flerfamiljshus är högre i länen än i kommunerna 
och uppgår till 14 procent i Stockholms län, 23 procent i 
Skåne län och 18 procent i Västra Götalands län.

I Stockholms län dominerar bostadsrätten, medan 
hyresrätten dominerar i Västra Götaland och Skåne. 
Samma mönster gäller även på kommunnivå.
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För fördelningen nedbruten på Stockholms stads
delar och Stockholms läns kommuner, se  appendix 1 
och 2. I appendix framgår också andra egenskaper på 
andrahandsmarknaden, men i stora drag framgår detta: 

• 80 procent av alla annonser på andrahands
marknaden i Stockholms stad och Stockholms län 
utgörs av lägenheter med ett eller två rum och kök. 

• Annonserna i Stockholms stad utgör hälften av alla 
andrahandsannonser i hela Stockholms län. 

• Typlägenheten (median) i Stockholms stad och 
Stockholms län är 41 kvadratmeter respektive  
47 kvadratmeter stor.

De redovisade hyresnivåerna i denna rapport är de 
annonserade hyresnivåerna och inte nödvändigtvis 
den slutgiltiga hyresnivån. Vi kan däremot jämföra den 
procentuella skillnaden mellan den  annonserade hyran 
och den faktiska hyran med hjälp av Qasas digitala 
signeringstjänst.9 

För hela riket skiljer sig den annonserade hyran och den 
faktiska hyran med 0,9 procent med ett  urval om  
9 525 annonser, det vill säga att den  faktiska  hyran är  
0,9 procent lägre än den annonserade hyran. 

I Stockholms stad och län är motsvarande procent uella 
skillnad 1,2 procent på ett urval om 3 281 respektive  
5 717 annonser. Skillnaden mellan den annonserade 
och faktiska hyran är alltså inte  påtagligt stor.

För att kunna dra slutsatser av datamaterialet antar vi 
att underlaget är representativt för hela andrahands
marknaden i Stockholm. 

Men slutsatser om andrahandsmarknaden i hela 
landet på basis av resultaten bör dras varsamt. Och 
det går aldrig att helt utesluta förekomsten av en viss 
grad av selektion.10 

Selektion innebär är att annonserade lägenheter i 
rapportens datamaterial skiljer sig från genomsnitts
lägenheten i totalbeståndet. Selektionen leder till att 
datamaterialet inte är representativt för utbudet av 
andrahandsbostäder (skillnad i utbud mellan uthyr
ningsplattformar på andrahandsmarknaden) eller för 
det totala utbudet hyreslägenheter i hela beståndet 
(skillnad i utbud mellan uthyrning i första hand och 
andra hand).11

Det innebär till exempel att generella  prisförändringar 
på Stockholms andrahandshyresmarknad inte 
 nödvändigtvis snappas upp i vårt datamaterial. 

Det är samtidigt helt naturligt att anta att det råder 
en selektion mellan uthyrning i första hand och andra 
hand. Detta eftersom bostadssökanden på andra
handsmarknaden är generellt sett yngre och har 
andra preferenser än bostadssökanden på första
handsmarknaden. Det bör i sin tur leda till att utbudet 
– utannonserade hyresbostäder – skiljer sig åt till 
storlek, antal rum, geografisk placering, och så vidare.

»I rapporten gör vi separata analyser  
av både utbuds och efterfrågesidan  
för  andrahandsmarknaden.«

9  Andelen transaktioner som slutits genom den digitala  signeringstjänsten 
är förhållandevis låg. Av 155 425 annonser för hela riket mellan första 
 kvartalet 2020 och första kvartalet 2022 användes tjänsten för 9 525 
annonser. Det är en andel på ungefär 6 procent. Vi använder således den 
annonserade hyran i analysen.

10  Boverket (2018), s. 10, 12–13, 30.

11  Ibid., s. 13.



Fler hyresbostäder i Helsingfors
Trots att Sverige och Finland är länder med mycket gemensamt så skiljer 
de sig åt när det kommer till hyresmarknaden. 

Under 1990talet valde Finland att omreglera sin hyresmarknad i tre steg. 
 Sedan 1995 gäller fri hyressättning. Vid sidan om hyresbeståndet med 
fri hyressättning finns även ett reglerat bostadsbestånd. Något  förenklat 
fungerar det reglerade hyresbeståndet – även kallat ARAbostäder – ge
nom ett  samspel mellan stat och kommun. Den finska staten kan erbjuda 
ränte subventionerade lån till kommuner som väljer att bygga ARAhyres
bostäder.

Den årliga genomsnittliga byggnationstakten av hyresbostäder i Helsingfors 
ligger på 1 658 färdigställda hyresbostäder sedan 1991 – i Stockholm 
ligger samma siffra på 1 322 hyresbostäder. Byggtakten i Stockholm 
har således varit längre än i Helsingfors, trots att befolkningsökningen i 
 Stockholm varit kraftigare under samma period. 

Mellan 2005 och 2020 minskade andelen hyresbostäder av det totala 
bostadsbeståndet i Stockholms län från cirka 44 procent till 35 procent. I 
Helsingforsregionen, bestående av kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda 
och Grankulla, ökade hyresbostädernas andel under samma period, från  
42 procent till nästan 46 procent.

Mellan 2005 och 2020 minskade bostadsstocken av hyresrätter i 
 Stockholms län med nästan 2 procent trots att länets folkmängd ökade 
med 27 procent under samma period. En bakomliggande orsak är att 
dagens hyresreglering gör det fördelaktigt att ombilda till bostadsrätt om 
möjligheten uppstår. 

Om samtliga existerande hyresbostäder i länet är upptagna betyder det 
att nykomna till Stockholms län helt utestängs från hyresmarknaden och 
tvingas söka sig till ägandemarknaden. 

I Helsingforsregionen har tillväxten av hyresbostäder (34 procent)  
i  bostadsstocken varit kraftigare än folkmängden (21 procent). 

Om man studerar hyresbostäder per capita ser man två helt olika trender 
i Helsingforsregionen och Stockholm. Att mäta per capita fångar upp 
mängden tillgängligt boende med hänsyn till befolkningstillväxten. Medan 
andelen hyresbostäder per capita successivt ökar i Helsingforsregionen, 
ser vi att andelen i Stockholms län successivt minskar.

Bostadsstocken efter upplåtelseform i Stockholms 
län och Helsingforsregionen samt procentuell 
 förändring, 2005–2020. 

Typ av boende 2005 2020 Förändring i procent

St
oc

kh
ol

m
s 

 
lä

n

Bostadsrätt 292 208 463 062 58,5%
Hyresrätt 400 590 394 160 1,6%
Äganderätt 222 359 254 231 14,3%
Förändring 44% 35% 9%
Folkmängd 1 889 945 2 391 990 26,6%

He
ls

in
gf

or
s

re
gi

on
en

Ägd bostad 252 421 296 451 17,4%
Hyresbostad 203 243 272 122 33,9%
Övrigt 24 153 27 689 14,6%
Förändring 42% 46% 1%
Folkmängd 988 347 1 197 125 21,1%

Anm.: ”Övrigt” inkluderar bostadsrätter och alternativa upplåtelseformer  
i Helsingforsregionen. 

Källa: SCB, Statistikcentralen.

Andelen hyresbostäder per capita i Stockholms- och Helsingfors kommun, 2005–2020.

Andelen hyresbostäder per capita i Stockholms län och Helsingforsregionen, 2005–2020.

Källa: SCB, Statistikcentralen.
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»Om man studerar hyres
bostäder per capita ser man två 
helt olika trender i Helsingfors
regionen och Stockholm.«



3
Andrahands
marknadens funktions
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»Människor som saknar   
tillräcklig kötid, kapital eller  
kontakter  förpassas till  
andrahandsmarknaden.«



Andrahandsmarknadens funktionssätt
DET ÄR ALLMÄNT känt att hyrorna på förstahandsmarknaden ligger under det 
 presumtiva marknadsvärdet, särskilt i Stockholm. Det begränsar utbudet av 
 lägenheter på förstahandsmarknaden och bidrar samtidigt till att det finns fler 
 bostadssökande som letar boende än vad som kan matchas med lediga bostäder. 

Denna underprissättning skapar ett efterfrågeöverskott och leder till att 
människor som saknar tillräcklig kötid, kapital eller kontakter förpassas till 
 andrahandsmarknaden.

Det bör påpekas att andrahandsmarknaden fyller en viktig funktion för alla de 
som annars inte skulle hitta en hyresbostad under rådande hyresregleringar. 

Att det finns en andrahandsmarknad har att göra med att hyrorna i andra hand sätts 
friare än i första hand, vilket även gör det lönsamt för personer att hyra ut – särskilt 
äganderätter och bostadsrätter där andrahandshyran sedan 2013 kan sättas efter 
sina kapital och driftskostnader.12 För andrahandsuthyrningen av hyresrätter gäller 
i regel att hyresnivån bör motsvara förstahandshyran. Hyresvärden får dock göra 
ett påslag på maximalt 15 procent om hyreslägenheten uthyrs möblerad.13 

Eftersom en friare hyressättning tillåts på andrahandsmarknaden har betalnings
starka och människor med stort behov möjlighet att få tag på ett boende. Utan 
andrahandsmarknaden skulle det vara mycket svårare att flytta till Stockholm, 
vilket skulle inverka negativt på kompetensförsörjningen. 

Samtidigt kännetecknas andrahandsmarknaden av höga hyror och korta kontrakt. 
Besittningsskyddet – hyresgästens rätt att bo kvar om hyresvärden säger upp 
hyresavtalet – börjar gälla först efter två år vid uthyrningar i andra hand.14 Dock 
tenderar andrahandskontrakten löpa ett år i taget.15 

Vissa menar dessutom att områden där förstahandshyrorna är lägre också har 
högre andrahandshyror eftersom en större underprissättning leder till att fler 
bostadssökanden undanträngs. Det betyder att klyftan mellan hyror i första och 
andra hand är större i de områden där förstahandshyran är lägre.16

En ytterligare aspekt av andrahandsmarknaden är att det inte finns någon insti
tution eller myndighet som löpande följer marknaden. Redan 2013 konstaterade 
Boverket att ”samhällsnyttan av en fördjupad hyresstatistik troligen är betydligt 
större på andrahandsmarknaden än på förstahandsmarknaden.”17

Att andrahandsmarknaden inte aktivt undersöks innebär en ökad risk för 
 asymmetrisk information, det vill säga att en part i en transaktion har tillgång till 
mer eller mindre information än andra parter.18 Till exempel har hyresvärdar en 
möjlighet att utnyttja bostadssökandes okunskap om andrahandsmarknaden för 
att ta ut högre hyror. 

»Människor som saknar   
tillräcklig kötid, kapital eller  
kontakter  förpassas till  
andrahandsmarknaden.«

12  SFS 2012:978. Utöver att andrahandshyran i dessa upplåtelseformer kan sättas efter kapital och driftskostnader 
så avskaffades möjligheten att retroaktivt kräva tillbaka en oskälig hyra. I praktiken har detta inneburit fri hyressättning 
för andrahandsuthyrning av dessa upplåtelseformer. Se Boverket (2015), s. 44 för en utvärdering av reformen.

13  Sveriges Domstolar.

14  Sveriges Domstolar.

15  För hyresrätter brukar den lokala hyresnämnden godkänna uthyrning i andra hand ett år åt gången (se Sveriges 
Domstolar, ”Hyra ut bostad i andra hand”). Likväl brukar bostadsrättsföreningar godkänna uthyrning i andra hand ett 
år åt gången (se Svensk Fastighetsförmedling, ”Hyra ut bostadsrätt & andrahandsuthyrning”). Hur länge en andra
handsuthyrning löper kan dock variera mellan hyresnämnder och bostadsrättsföreningar.

16  Se till exempel Boverket (2018).

17  Boverket (2013b), s. 30.

18  Mirrlees (1971).
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149 procent högre hyra för en andrahandslägenhet  
i Stockholms stad 
I FIGUR 1 och 2 redovisas medianhyran per kvadratmeter 
i andra hand i relation till medianhyran per kvadrat
meter i första hand i Stockholms stad och län. I ana
lysen av Stockholms län inkluderas Stockholms stad. 
I figur 3 och 4 illustreras den procentuella skillnaden.

I beräkningarna har vi slagit samman samtliga upp
låtelseformer för att synliggöra de större rönen i 
 resultaten. Det är dessutom rimligt att anta att en 
bostadssökande på andrahandsmarknaden inte har 
någon större preferens för vilken upplåtelseform bo
staden har, så länge personen lyckas hitta ett boende.

Som vi konstaterat ska andrahandshyran motsvara 
förstahandshyran i hyresrätter, medan andrahands
hyran i bostadsrätter och äganderätter tillåts sättas 
efter kapital och driftkostnader. Eftersom analysens 
resultat visar samtliga upplåtelseformer som samman
slagna är det rimligt att anta att hyresnivån i hyres
rätter överskattas och hyresnivån i bostadsrätter 
samt äganderätter underskattas.

Skillnaden mellan förstahands och andrahandshyran 
är anmärkningsvärt stor. Beträffande Stockholms 
stad är andrahandshyran 149 procent högre än 
förstahands hyran. I Stockholms stad är medianhyran 
per kvadratmeter i andra hand 294 kronor, medan 
hyran i första hand uppgår till 118 kronor. 

Samtliga stadsdelar i Stockholms stad har en 
 andrahandshyra som är mer än dubbelt så hög  
som förstahandshyran. 

Skillnaden är som störst på Östermalm, där man 
betalar en medianhyra per kvadratmeter som är 189 
procent högre i andra hand än i första hand. Skillnaden 
är näst högst i SpångaTensta (179 procent högre än 
hyran i första hand). Den minsta procentuella skillnaden 
hittas i Bromma, där medianhyran per kvadratmeter i 
andra hand är 109 procent högre än i första hand.

I kronor och ören är andrahandshyran högst på 
 Östermalm, följt av Kungsholmen och Norrmalm. 
Lägst andrahandshyra återfinns på Skärholmen.

Figur 1. Kvadratmeterhyra (median) i första hand och andra hand i Stockholms stad, 2021.

Källa: Qasa, SCB.

118

294

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Öste
rm

alm

Kungsholm
en

Norrm
alm

Söderm
alm

Enskede-Å
rsta

-V
antö

r

Bro
mma

Spånga-T
ensta

Farsta

Rinkeby-
Kista

Hässelby-
Vällin

gby

Skärh
olm

en

Sto
ckholm

s s
tad

H
yr

a/
kv

ad
ra

tm
et

er
, k

r

Hyra/kvm, 1:a hand Hyra/kvm, 2:a hand

Hägerste
n-Ä

lvsjö

Skarp
näck

22Stockholms Handelskammare



Figur 2. Kvadratmeterhyra (median) i första hand och andra hand i Stockholms län, 2021.

Anm. 1: * indikerar att andrahandshyran gäller 2020.

Anm. 2: Nykvarn saknar data för andrahandsmarknaden. 

Källa: Qasa, SCB.
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Skillnaden är som störst på  Östermalm, 
där man betalar en medianhyra per 

kvadratmeter som är 189 procent 
 högre i andra hand än i första hand.



99 procent högre hyra för en andrahandslägenhet  
i Stockholms län 
BETRÄFFANDE STOCKHOLMS LÄN är andrahandshyran 99 
procent högre än förstahandshyran. I hela Stockholms 
län är andrahandshyran 221 kronor per kvadratmeter, 
medan hyran i första hand uppgår till 111 kronor för 
samma yta. 

Den största procentuella skillnaden finns i Sundbybergs 
kommun (153 procent), följt av Järfälla kommun (150 
procent) och Stockholms stad (149 procent). Lägst 
procentuell skillnad återfinns i Vallentuna kommun 
(32 procent).

Andrahandshyran i absoluta tal är som högst i 
 Stockholm, följt av Danderyds och Solna kommun. 
Lägst andrahandshyra återfinns i Norrtälje kommun. 

Resultaten belyser svårigheten för betalningssvaga 
grupper, utan tillräckligt lång väntetid i bostadskön, 
att etablera sig i Stockholm. Att andrahandshyran är 
markant högre än förstahandshyran innebär en stor 
ekonomisk börda för de drabbade. Och på sikt, jämfört 
med ett scenario med marknadsbaserade hyror, ger 
det en förmögenhetstransferering från dem som 
 betalar en hög andrahandshyra till dem som har en 
låg förstahandshyra. 

Denna struktur bidrar i sin tur till att stärka  incitamenten 
för personer att hålla fast vid sitt förstahands kontrakt 
och bara flytta inom förstahandsbeståndet. 

»Resultaten belyser  svårigheten 
för betalningssvaga grupper, 
utan tillräckligt lång väntetid  
i bostadskön, att etablera sig  
i Stockholm. «
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Figur 3. Procentuell skillnad i kvadratmeterhyra (median) i första hand och andra hand i Stockholms stad, 2021.

Källa: Qasa, SCB.
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Figur 4. Procentuell skillnad i kvadratmeterhyra (median) i första hand och andra hand i Stockholms län, 2020

Anm.: * indikerar att andrahandshyran gäller 2020. 

Källa: Qasa, SCB.
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Östermalm

Kungsholmen

Norrmalm

Farsta

Bromma

Hässelby-Vällingby

Skärholmen

Skarpnäck

Spånga-Tensta

Rinkeby-Kista

Södermalm

Enskede-Årsta-Vantör

Hägersten-Älvsjö

Procentuell skillnad i kvadratmeterhyra (median) i första 
hand och andra hand i Stockholms stad, 2021.

... och lägst i Bromma.

Hyra 1:a hand: 123 kr/kvm/mån
Hyra 2:a hand: 257 kr/kvm/mån

Procentuell skillnad: 

109%

Skillnaden är störst  
på Östermalm...

Hyra 1:a hand: 127 kr/kvm/mån
Hyra 2:a hand: 367 kr/kvm/mån

Procentuell skillnad: 

189%

Procentuell skillnad

140–190%

95–139%

50–94%

30–49%

Notera storleksskillnaden  
per indelningsklass.
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Upplands Väsby

Vallentuna

Österåker

Värmdö

Järfälla

Ekerö

Huddinge

Botkyrka

Salem

Haninge

Tyresö

Upplands-Bro

Nykvarn

Täby

Danderyd

Sollentuna

Stockholm

Södertälje

Nacka

Sundbyberg

Solna Lidingö

Vaxholm

Norrtälje

Sigtuna

Nynäshamn

Procentuell skillnad i kvadratmeterhyra (median) i första 
hand och andra hand i Stockholms stad och län, 2021.

…och lägst i Vallentuna.

Hyra 1:a hand: 151 kr/kvm/mån
Hyra 2:a hand: 200 kr/kvm/mån 

Procentuell skillnad: 

32%

Skillnaden är störst i  
Sundbyberg…

Hyra 1:a hand: 108 kr/kvm/mån
Hyra 2:a hand: 273 kr/kvm/mån

Procentuell skillnad: 

153%

Procentuell skillnad

140–190%

95–139%

50–94%

30–49%

Notera storleksskillnaden  
per indelningsklass.

Anm. 1: Nykvarn saknar data för andrahandsmarknaden.

Anm. 2: För Vaxholm är gäller andrahandshyran för 2020.
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Andrahandshyran är 10 000 kronor högre för en  
2:a i Stockholms stad
I TABELL 3 redovisas mediankvadratmeterhyran i f örsta 
hand och andra hand per stadsdel,  Stockholms stad 
och Stockholms län. Resultaten har illustrerats för två 

typlägenheter om 40 respektive 59 kvadratmeter, vil
ket ungefär motsvarar en enrumslägenhet respektive 
en tvårumslägenhet.19

Tabell 3. Skillnaden i medianmånadshyra för boende i första hand och andra hand i två exempellägenheter  
i Stockholms stad och län, 2021.

Exempellägenhet på 1 rok, 40kvm Exempellägenhet på 2 rok, 59kvm

Stadsdel 1: a hand 2: a hand Differens 1: a hand 2: a hand Differens

Bromma  4 920  10 280  5 360  7 257  15 163  7 906 

EnskedeÅrstaVantör  4 680  10 480  5 800  6 903  15 458  8 555 

Farsta  4 080  9 720  5 640  6 018  14 337  8 319 

HägerstenÄlvsjö  5 240  11 120  5 880  7 729  16 402  8 673 

HässelbyVällingby  4 120  8 760  4 640  6 077  12 921  6 844 

Kungsholmen  5 160  14 200  9 040  7 611  20 945  13 334 

Norrmalm  5 120  14 000  8 880  7 552  20 650  13 098 

RinkebyKista  3 840  9 720  5 880  5 664  14 337  8 673 

Skarpnäck  4 080  10 680  6 600  6 018  15 753  9 735 

Skärholmen  3 800  8 560  4 760  5 605  12 626  7 021 

SpångaTensta  3 600  10 040  6 440  5 310  14 809  9 499 

Södermalm  5 520  13 640  8 120  8 142  20 119  11 977 

Östermalm  5 080  14 680  9 600  7 493  21 653  14 160 

Stockholms stad  4 720  11 760  7 040  6 962  17 346  10 384 

Stockholms län  4 440  8 840  4 400  6 549  13 039  6 490 

Källa: Qasa, egna beräkningar.

I Stockholms län är differensen mellan förstahands
hyra och andrahandshyran 4 400 kronor för en 
enrumslägenhet, och för en tvårumslägenhet uppgår 
differensen till cirka 6 500 kronor.

I Stockholms stad är skillnaderna ännu större. Andra
handshyran för en enrumslägenhet är 7 000 kronor 
högre jämfört förstahandshyran och för en tvårums
lägenhet uppgår skillnaden till nästan 10 400 kronor.

Den största skillnaden finns på Östermalm, där 
en enrumslägenhet på 40 kvadratmeter har en 
första handshyra på strax över 5 000 kronor och en 
andra handshyra på nästan 14 700 kronor. Det ger ett 
påslag på 9 600 kronor i hyra – varje månad. 

En tvårumslägenhet på 59 kvadratmeter på  Östermalm 
har en förstahandshyra på nästan 7 500 kronor och 
en andrahandshyra på cirka 22 000 kronor – en 
 differens på mer än 14 000 kronor varje månad.

För en enrumslägenhet på 40 kvadratmeter 
i  stadsdelen där differensen är som minst – 
 Hässelby–Vällingby – är skillnaden mellan första
handshyran och andrahandshyran ungefär 4 600 
kronor. En tvårumslägenhet på 59 kvadratmeter har 
en differens på nästan 6 900 kronor. 

På grund av en möjlig selektion ska jämförelserna 
tolkas varsamt. Bostäder i andra hand tenderar att 
vara mindre än i första hand.20 De faktiska  skillnaderna 
över exempellägenheter är därför troligtvis mindre 
i Stockholm. Det betyder att differenserna mellan 
 bostäder i första hand och andra hand i tabell 3 
troligtvis överskattas. Resultaten illustrerar dock 
den stora skillnaden i månadshyra beroende på om 
 uthyrningen sker i första hand eller andra hand.

19  SCB (2021).

20  Boverket (2018), s. 30.

» I Stockholms län är differensen  
mellan förstahandshyran och  
andrahandshyran 6 500 kronor  
för en tvårumslägenhet.«
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Kort uthyrningstid och högt söktryck drabbar unga
BOVERKET FINNER ATT medianåldern på andrahands
marknaden finns inom intervallet 20–29 år. Denna 
åldersgrupp utgör cirka 40 procent av alla som bor i 
andra hand i hela riket.21 Resultatet i denna rapport 
tyder på att medianåldern hos bostadssökande på 
andrahandsmarknaden i Stockholms stad och län är 
något högre år 2021. 

I figur 5 framställs medianåldern på sökande och 
genomsnittligt antal sökande per annons. I  Stockholms 
stad är bostadssökandes medianålder 30 år i praktiskt 
taget alla stadsdelar. Stockholms län har en  betydligt 
större variation: Stockholms stad har den lägsta 
medianåldern med 30 år och Vaxholm har den högsta 
medianåldern med 37 år.

För unga som varken har råd att köpa en bostad eller 
har tillräckligt med kötid anses  andrahandsmarknaden 
ofta vara den självklara lösningen för att hitta 
 boende. Om vi däremot ser till antalet sökande per 
annons är konkurrensen hög och sannolikheten att få 
en andrahandsbostad påfallande låg. 

I Stockholms stad finns det största genomsnittliga 
antalet ansökningar per annons i EnskedeÅrsta Vantör 
på 58 ansökningar. Minst antal ansökningar per 
 annons finns på Östermalm med 40 ansökningar. 

I Stockholms län finns också en stor variation i antalet 
sökande per annons: Stockholms stad har flest antal 
sökande med 49 per annons och Vaxholm har minst 
antal sökande med 20 per annons. Om vi antar att 
samtliga hyresgäster tävlar på lika villkor, och är lika 
lämpliga för en given andrahandsbostad, innebär 
det att sannolikheten att få ett andrahandsboende 
i Stockholms stad är 1 på 49, eller 2 procent ( siffror 
från första kvartalet 2021). I Stockholms län är 
 sannolikheten 1 på 28, eller ungefär 4 procent.

Utöver att unga personer har svårt att få tag på 
 andrahandsboenden så löper andrahandskontrakten 
i regel upp till ett år. Det skiljer sig från boenden i 
första hand som i regel är tillsvidarekontrakt. 

Figur 5. Genomsnittligt antal sökande per annons och medianålder på andrahandsmarknaden  
i Stockholms stad och Stockholms län, 2021.

Anm.: * indikerar att siffrorna gäller 2020.

Källa: Qasa.
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»Sannolikheten att få ett andrahandsboende  
i Stockholms stad är 1 på 49, eller 2 procent.«
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Figur 6. Genomsnittlig uthyrningstid i dagar i Stockholms stad och Stockholms län, 2021.

Anm.: * indikerar att siffrorna gäller 2020. 

Källa: Qasa.
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I figur 6 visas hur länge hyresvärdarna är villiga att 
hyra ut sina bostäder i Stockholms stadsdelar och i 
länets kommuner.

Den genomsnittliga uthyrningstiden ligger på  339 
dagar i Stockholms län och 320 dagar i Stockholms 
stad. I Stockholms stad ser vi att de områden där 
kvadratmeterhyran i andra hand är som högst – 
 Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm – alla har en 
genomsnittlig uthyrningstid som är mindre än stads
genomsnittet. Detta skulle kunna tyda på ett större 
efterfrågetryck i dessa stadsdelar. I de stadsdelar där 
andrahandshyran är som lägst – HässelbyVällingby, 
Skärholmen och RinkebyKista – är den genomsnittliga 
uthyrningstiden som längst.

Samma mönster ser vi i Stockholms län, där  kommuner  
med hög andrahandshyra ofta har kortare 

 uthyrningstider än i länet totalt. På motsvarande sätt 
har kommuner med låg andrahandshyra ofta längre 
uthyrningstider.

En person som ställer sig i bostadskö i Stockholms 
län, med rådande genomsnittliga kötid på 9 år, måste 
bo i 10 andrahandsbostäder innan vederbörande får 
en bostad genom bostadskön. I bästa fall har  personen 
tur och får bo i en och samma lägenhet under en 
längre period, men det är troligtvis inte normen.

När boendesituationen inte bara är dyr, utan dessutom 
kortvarig och osäker, blir det svårare att fokusera på 
karriär, studier och privatliv. Det kan antas vara av
skräckande för personer, som gärna skulle vilja flytta 
till Stockholm.

»Den genomsnittliga uthyrnings
tiden ligger på under ett år...«
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Strukturella skillnader mellan storstadsområdena
FIGUR 7 VISAR utvecklingen av kvadratmeterhyran i 
 storstadsregionerna och riket. Det finns ingen nämn
värd pandemieffekt som har lett till fallande andra
handshyror. I Stockholms län låg medianhyran per 

 kvadratmeter på samma nivå under första kvartalet 
2020 som under första kvartalet 2022. Ett likadant 
mönster återfinns i samtliga län och kommuner.

Figur 7. Kvadratmeterhyran (median) i storstadsområdena från första kvartalet 2020 till första kvartalet 2022.

Källa: Qasa.
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Strukturellt finns en påtaglig skillnad i medianhyra 
mellan Stockholm och de andra undersökta storstads
regionerna.

I Stockholms län låg medianhyran per kvadratmeter 
på 226 kronor under första kvartalet 2022. I Västra 
Götalands län och Skåne län var medianhyran per 
kvadratmeter 166 kronor respektive 142 kronor.

I Stockholms stad låg medianhyran per kvadratmeter 
på 305 kronor under första kvartalet 2022. I Göteborgs 
kommun och Malmö kommun var medianhyran 209 
respektive 180 kronor per kvadratmeter.

Figur 8 visar antalet bostadsansökningar per annons 
i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län och 
dess storstäder. Som framgår har dessa län haft ett 
större söktryck än riksgenomsnittet.

Mellan första kvartalet 2020 och andra kvartalet 2021 
var söktrycket något lägre jämfört med  tredje  kvartalet 

2021. Det kan eventuellt kopplas till  införandet och 
borttagandet av covid19restriktionerna. 

»Strukturellt finns en påtaglig skillnad 
i medianhyra mellan Stockholm och 
de andra undersökta storstads
regionerna.«

Tidsperioden är dock kort och det går inte att 
 utesluta att uppgången under tredje kvartalet 2021 
är en säsongseffekt. Det kan till exempel röra sig om 
en ökad efterfrågan i samband med  terminsstart vid 
högskolor och universitet. En snarlik men  mindre 
uppgång förelåg under tredje kvartalet 2020. 
 Skill naden i magnitud kan bero på de ikraftvarande 
pandemirestriktioner under 2020, vilket sannolikt 
dämpade uppgången i söktrycket.
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Trots konjunkturella upp och nedgångar i söktrycket 
under tidsperioden har hyresnivån varit stabil. När 
fler bostadssökanden inträder på marknaden ökar 
också konkurrensen för hyreslägenheter, vilket bör 
leda till en ökad hyresnivå. Om hyresnivån däremot 
inte påverkas kan det vara ett tecken på att den 
reala hyresnivån i stället har sjunkit. Ett exempel på 
detta är den höga uppgången i antal sökningar tredje 
 kvartalet 2021, där hyresnivån endast ökat marginellt.

Å andra sidan har det något lägre söktrycket som 
noterades under 2020 inte resulterat i fallande hyror. 

Söktrycket är fortsatt mycket högt. Detta är ett tecken 
på att bostadssökande på andrahandsmarknaden 
är pristagare utan möjlighet att påverka hyresnivån. 
Hyresvärdar vet att bostadssökande har få andra val 
än att hyra på andrahandsmarknaden, vilket leder till 
att hyresvärdarna själva kan bestämma hyresnivån.

I hela riket rör det sig om mellan 27 och 41 ansökande 
per annons under den aktuella tidsperioden, med ett 
medianvärde på 33. Motsvarande medianvärden för 
Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län 
var 46, 44 respektive 43.

Figur 8. Genomsnittliga antalet ansökningar per annons i storstadsregionerna från första kvartalet 2020  
till första kvartalet 2022.

Källa: Qasa.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2020q1 2020q2 2020q3 2020q4 2021q1 2021q2 2021q3 2021q4 2022q1

An
ta

le
t

Stockholms stad Göteborgs kommun Malmö kommun

Stockholms län Västra Götalands län Skåne län

Riket

»Trots konjunkturella upp och 
nedgångar i  söktrycket under 
tidsperioden har hyresnivån 
varit stabil.«
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»Hyresvärdar vet att bostads
sökande har få andra val än  
att hyra på andrahands
marknaden, vilket leder till 
att hyresvärdarna själva kan 
bestämma hyresnivån.«
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En omreglering  
av hyresmarknaden? 
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av hyresmarknaden? 
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Ingångsvärden i en  
omreglerad hyresmarknad
I DETTA KAPITEL redovisas effekterna av en presumtiv omreglering av  hyresmarknaden 
där hyrorna är marknadsanpassade.

En omreglering till marknadshyra har fördelen att det skulle leda till en  bättre 
fungerande marknad, där fler får möjlighet att följa sina  boendepreferenser. 

Ökade marknadsinslag bör leda till lägre månadshyra för de som bor i andra hand 
och högre hyra för de som bor i första hand. Konkurrensen mellan  bostadssökande 
blir mer rättvis när betalningsviljan tillåts styra i större utsträckning. Detta 
 stimulerar i sin tur rörligheten på bostadsmarknaden, nybyggnationen och det 
totala utbudet.

På den svenska hyresmarknaden sätts hyrorna idag genom kollektiva  förhandlingar. 
De förhandlade hyresnivåerna ligger i många fall under jämviktshyran, särskilt 
i storstadsregionerna.22 Det resulterar i ett lägre utbud av hyres lägenheter och 
ett efterfrågeöverskott som vältras över på andrahandsmarknaden. Effekten blir 
att hyrorna på andrahandsmarknaden pressas upp av den strukturella bristen  
på bostäder.

En omreglering skulle sannolikt motverka de effektivitetsförluster som idag 
 existerar på grund av hyresregleringen – underprissättning i första hand och 
överprissättning i andra hand, låg nybyggnation och rörlighet, samt långa köer.23

För att räkna ut den presumtiva marknadshyran för 2021 utgår vi ifrån resultaten  
i Finanspolitiska rådet (2019). Resultaten visas i figur 9 och 10. För utförliga  resultat, 
se appendix 3 och 4. I beräkningarna antas att den procentuella förändringen 
mellan hyran i första hand och marknadshyran är konstant över den aktuella 
 tidsperioden.

Rapportens beräkningar bygger på det teoretiska ramverk som presenteras i 
Boverket (2018) över andrahandsmarknadens prissättning och dess relation till 
förstahandsmarknaden. För en ingående förklaring av teorin, se appendix 5.

Enligt den teoretiska modellen väntas efterfrågeöverskottet minska när  hyrorna 
på förstahandsmarknaden marknadsanpassas. I de regioner där marknads
anpassningen från hyran i första hand till den presumtiva marknadshyran är 
större (mindre), bör även hyran i andra hand vara högre (lägre) än i regioner där 
marknadsanpassningen är mindre (större). 

22  För en genomgång av hyresreglering och dess effekter, se Lindbäck (1967), Boverket (2013a) och Kopsch (2019).

23  Glaeser & Luttmer (2003), Boverket (2013a) och Kopsch (2021).
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Marknadshyror är lägre än andrahandshyror
RESULTATEN VISAR ATT den presumtiva jämviktshyran 
är högre än förstahandshyrorna men samtidigt lägre 
än andrahandshyrorna i samtliga stadsdelar och 
 kommuner i Stockholms län.

Sammantaget skulle en marknadsanpassad hyres
sättning ge en mer dynamisk bostadsmarknad där 
fler unga och betalningssvaga grupper har möjlighet 
att etablera sig i Stockholm. 

Figur 9. Medianmånadshyror per kvadratmeter i stadsdelar i Stockholms stad, 2021. 

Anm. 1: Marknadshyran för HägerstenÄlvsjö är den genomsnittliga förändringen mellan HägerstenLiljeholmen och Älvsjö från Finanspolitiska rådet (2019).

Anm. 2: Marknadshyran för Stockholms stad (193 kr/kvm/mån) är medianvärdet för stadsdelarnas presumtiva marknadshyra.

Källor: SCB, Finanspolitiska rådet (2019), Qasa och egna beräkningar.
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I Stockholms stad förväntas medianhyran per kvadrat
meter i första hand stiga med 64 procent, från  
118 kronor till 193 kronor. För genomsnittlig enrums
lägenhet (40 kvadratmeter) beräknas hyran öka från  
4 700 kronor till 7 700 kronor – en uppgång med  
3 000 kronor. För en genomsnittlig tvårumslägenhet 
(59 kvadratmeter) beräknas hyran stiga med  
4 400 kronor, från 7 000 kronor till 11 400 kronor.

I Stockholms stad väntas de mer centrala delarna få 
de största hyreshöjningarna. 

Den högsta hyresökningen skulle vara i Norrmalm, 
där medianhyran per kvadratmeter går från 128 kronor 
till 278 kronor. Det är en ökning med 117 procent. 
Den stadsdel med lägst förväntad hyreshöjning är 
 Rinkeby –Kista, där medianhyran per kvadratmeter 
ökar från 96 kronor till 133 kronor. Det är en ökning på 
39 procent. 

Om de presumtiva marknadshyrorna jämförs med 
 befintliga andrahandshyror i Stockholm stad före ligger 
ett omvänt mönster. 

»Den presumtiva marknadshyran är högre  
än förstahandshyrorna men samtidigt lägre  
än andrahandshyrorna.«

Resultat för Stockholms stad
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I Stockholms stad förväntas medianhyran sjunka med 
34 procent med presumtiva marknadshyror jämfört 
dagens andrahandshyror. För den genomsnittliga 
 enrumslägenheten motsvarar detta en hyresminskning 
med 4 000 kronor. För den genomsnittliga tvårums
lägenheten motsvarar detta en hyresminskning med 
6 000 kronor.

Den stadsdel med den största förväntade minskningen 
är SpångaTensta, där marknadshyran väntas vara  

46 procent lägre än dagens andrahandshyra. Lägst 
hyres minskning sker på Norrmalm där den friare hyran 
förväntas vara 21 procent lägre än andrahandshyran. 

Figur 10. Medianmånadshyror per kvadratmeter i kommuner i Stockholms län, 2021. 

Anm. 1: * indikerar att andrahandshyran gäller 2020. 

Anm. 2: Nykvarn saknar data för andrahandsmarknaden. 

Anm. 3: Marknadshyran för Stockholms stad (193 kr/kvm/mån) är medianvärdet för stadsdelarna. För Stockholms stad redovisas den beräknade marknads
hyran på stadsdelsnivå i figur 9.

Källor: SCB, Finanspolitiska rådet (2019), Qasa och egna beräkningar.
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I Stockholms län förväntas medianhyran per kvadrat
meter i första hand stiga med 54 procent, från 111 
kronor till 171 kronor. För genomsnittlig  enrumslägenhet 
beräknas hyran öka från 4 400 kronor till 6 800 kronor 
– en uppgång med 2 400 kronor. För en genomsnittlig 
tvårumslägenhet beräknas hyran stiga med nästan 3 
600 kronor, från cirka 6 500 kronor till 10 100 kronor.

Den kommun i Stockholms län med störst förväntad 
hyresökning är Danderyd (78 procent) medan  Norrtälje 
(18 procent) är den kommun med lägst förväntad 
hyreshöjning.

Även för Stockholms län är den presumtiva 
 marknadsbaserade hyran lägre än dagens andra
handshyror, totalt och för samtliga kommuner. 

I Stockholms län skulle medianhyran per kvadrat
meter sjunka med 23 procent med presumtiva 
 marknadsbaserade hyror jämfört andrahandshyror. 

För den genomsnittliga enrumslägenheten och 
tvårumslägenheten ger marknadsbaserade hyror en 
h yresminskning på 2 000 kronor respektive  
3 000 kronor, jämfört med dagens andrahandshyror.

»I Stockholms stad förväntas median
hyran sjunka med 34 procent med 
presumtiva marknadshyror jämfört 
dagens andrahandshyror. «

Resultat för Stockholms län
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Våra beräkningar visar såldes att alla de personer 
som i dag är förpassade till andrahandsmarknaden 
väntas få en lägre månadshyra under friare hyres
sättning. De grupper som i dag finns på andrahands
marknaden har generellt sett låga inkomster med 
svag inkomstutveckling. En omreglering skulle alltså 
innebära en förmögenhetstransferering från hushåll 
på förstahandsmarknaden till ekonomiskt svagare 
hushåll på andrahandsmarknaden. 

Därtill skulle en marknadsanpassad hyressättning 
innebära nybyggnation och ökad rörlighet, som vore 
bra för hela samhällsekonomin.

Våra beräkningar bekräftar empiriskt den teoretiska 
modell som presenteras i Boverket (2018). Figur 11 
och 12 visar att större skillnader mellan förstahands
hyran och den presumtiva marknadshyran innebär en 
högre hyresnivå på andrahandsmarknaden. 

 3 000kr
För den genomsnittliga tvårums
lägenheten ger marknadsbaserad 
hyra en minskning på 3 000 kr. 
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Figur 11. Medianhyror på andrahandsmarknaden och skillnaden mellan förstahandshyror 
och presumtiv marknadshyra i Stockholms stad, 2021.

Anm.: Notera att axlarna har olika skala.
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Figur 12. Medianhyror på andrahandsmarknaden och skillnaden mellan förstahandshyror  
och presumtiv marknadshyra i Stockholms län, 2021.

Anm.: Notera att axlarna har olika skala.
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Vikten av  
social hållbarhet
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Andrahandshyran – en mycket stor  
och stigande del av inkomsten
Som vi sett består andrahandsmarknaden till stor del 
av unga personer samt av personer som av olika skäl 
har svårt att ta sig in på den ägda marknaden. Dessa 
personer har ofta en ekonomiskt svag ställning och 
drabbas således hårdare av de höga hyrorna på 
 andrahandsmarknaden.

För att få en förståelse över hur olika hushålls boende
utgifter påverkas av de höga hyrorna på andrahands
marknaden jämför vi utvecklingen i hyresnivåer 
och nettoinkomster. Vi utgår ifrån två åldersklasser 
–  gruppen 20–34 år samt 35+ år – samt kvadratmeter
hyran i första hand och andra hand. Datamaterialet 
avser Stockholms län. 

I tabell 4 redovisas utvecklingen av nominell netto
inkomst för en medianpersonen i dessa åldersklasser 
samt genomsnittliga kvadratmeterhyror under tids
perioden 2009–2020.

Tabell 4. Utvecklingen i genomsnittlig nettoinkomst 
och genomsnittlig kvadratmeterhyra för samtliga  
upplåtelseformer i Stockholms län, 2009–2020.

2009 2020 Procentuell förändring

Nettoinkomst 20–34 år (tkr) 180,3 237,0 31%

Nettoinkomst 35+ år (tkr) 258,2 371,6 44%

Hyra/kvm, 1: a hand 83 112 35%

Hyra/kvm, 2: a hand 150 237 58%

Anm.: För att räkna ut utvecklingen i genomsnittlig andrahandshyra används 
data från Boverket (2018) för 2009. Siffrorna är den sammanslagna genom
snittliga kvadratmeterhyran för samtliga upplåtelseformer. Den procentuella 
förändringen i genomsnittlig kvadratmeterhyra i andra hand räknas sedan  
gentemot genomsnittshyran per kvadratmeter utifrån statistik från Qasa 
för 2020. Statistik över genomsnittlig kvadratmeterhyra i första hand och 
genomsnittlig nettoinkomst kommer från SCB.

Källa: SCB, Boverket, Blocket, Qasa.

Den nominella nettoinkomsten för personer i åldern 
20–34 år har ökat med 31 procent mellan 2009 och 
2020. Nettoinkomsten hos åldersgruppen 35+ år har 
ökat med 44 procent under samma tidsperiod.

Förstahandshyran har ökat i paritet med de genom
snittliga nominella nettoinkomsterna – med 35 procent 
under samma tidsperiod.

Däremot har andrahandshyran ökat kraftigare mellan 
2009 och 2020, med omkring 58 procent. Ökningen 
överstiger påtagligt uppgången av nominell netto
inkomst för de olika åldersgrupperna.

Sedan 2013 har fri hyressättning i praktiken  funnits 
för andrahandsuthyrning av äganderätter och bostads
rätter, vilket delvis skulle kunna förklara den  kraftiga 
uppgången i kvadratmeterhyran i andra hand. 
 Lagstiftningen möjliggjorde för hyresvärdar att sätta 
andrahandshyran i dessa upplåtelseformer efter 
kapital och driftskostnader. Samtidigt avskaffades 
möjligheten för hyresgäster att retroaktivt kräva 
 tillbaka en oskälig hyra.

En följd av stigande andrahandshyror är att hushållens 
boendeutgiftsandelar ökar. Tabell 5 visar hypotetiska 
boendeutgiftsandelar i genomsnittliga enrumslägen
heter (40 kvadratmeter) och tvårumslägenheter (59 
kvadratmeter) i Stockholms län för en person med 
medianinkomst i åldersklasserna 20–34 år och 35+ år.

Eftersom majoriteten av boendeutgifter i en hyres
lägenhet utgörs av själva hyran kan vi anta att 
 skillnaden i boendeutgiftsandel för hushåll som hyr i 
första hand, i andra hand eller under en  presumtiv  
marknadshyra enbart beror på skillnader i hyres nivå.24 
Således ställer vi hyresnivån direkt i relation till hus
hållens nettoinkomster för att få fram hushållens 
 boendeutgiftsandelar.

24  Se Boverket (2010), för en utförlig förklaring av boendeutgifternas sammansättning i olika upplåtelseformer.

44Stockholms Handelskammare



Inom respektive åldersklass och exempellägenhet 
framgår att boendeutgiftsandelarna är dubbelt så 
höga för de som hyr i andra hand jämfört med de som 
hyr i första hand. 

En person med medianinkomst i åldersklassen 20–34 
år som hyr i andra hand har boendeutgiftsandelar på 
42 procent i en genomsnittlig enrumslägenhet och 
62 procent i en genomsnittlig tvårumslägenhet. 

Boendeutgifterna under en presumtiv marknadshyra 
skulle innebära påtagligt lägre boendeutgiftsandelar. 
Om vi utgår ifrån våra tidigare beräkningar i före
gående kapitel kan vi översätta övergången från 
andrahandshyra till presumtiv marknadshyra i kronor 
och ören för 2020.

En person med medianinkomst sparar cirka 2 200 
kronor varje månad om denne går från ett andra
handskontrakt till en presumtiv marknadshyra i en 
genomsnittlig enrumslägenhet. Detta motsvarar 
 ungefär 27 000 kronor under ett helt år – mer än en 
hel medianmånadslön för båda åldersklasserna. 

I en tvårumslägenhet besparas 3 300 kronor varje 
månad tillika nästan 40 000 kronor under ett helt år 
med den presumtiva marknadshyran.

Stigande och höga andrahandshyror äter upp allt 
större del av inkomsterna och leder till en regressiv 
omfördelningsprofil. Den ekonomiska ojämlikhet har 
under det senaste decenniet ökat mellan dem som 
har ett förstahandskontrakt och dem som är för
passade till andrahandsmarknaden.  

Tabell 5. Månatliga boendeutgiftsandel i en exempellägenhet i första och andra hand  
i Stockholms län för 2020.

Exempellägenhet på 1rok, 40 kvm Exempellägenhet på 2ro, 59kvm

Åldersgrupp 1:a hand 2:a hand Presumtiv  
marknadshyra

1:a hand 2:a hand Presumtiv  
marknadshyra

20–34 år 21% 42% 32% 30% 62% 47%

35+ år 17% 34% 26% 25% 50% 38%

Anm.: Tabellen bygger på mediannettoinkomsten för de två åldersklasserna gentemot mediankvadratmeterhyran i första hand, i andra hand och efter en 
presumtiv marknadshyra. Hyresnivåerna utgår ifrån exempellägenheter på 40 kvadratmeter och 59 kvadratmeter för 2020. Statistik över mediankvadrat
meterhyra i första hand och genomsnittlig nettoinkomst kommer från SCB.

Källa: SCB, Boverket, Blocket, Qasa.

»I en genomsnittlig tvårumslägenhet är boendeutgifts
andelen 62 procent för en person i åldern 2034 år.«
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Bostadsbidraget – den andra sidan av myntet 
ETT SÄTT ATT hjälpa hushåll som möts av ökande 
och i dag höga hyror är att erbjuda bostadsbidrag. 
 Bostadsbidraget har varit särskilt viktigt för barn
familjer med låga inkomster i behov av ökad boyta, 
men också för yngre hushåll med lågt sparkapital. 

Bostadsbidraget är i dag dock inte kopplad till den 
reala utvecklingen i boendeutgifter. Det gör att 
 bidraget inte i tillräckligt stor utsträckning täcker 
upp för hushållens boendekostnader. Den  maximala 
 boendekostnaden som man är berättigad att få 

ersättning för har varit på samma nivå sedan 1996, 
trots att hyror och boendekostnader ökat. Dessutom 
är det endast barnfamiljer och ungdomar i åldern 
18–28 år som kan komma i fråga för dessa bidrag.25 

Enligt statistik från Försäkringskassan tillfaller 90 
procent av de totala utbetalningarna av bostadsbidrag 
hushåll i hyresrätt. I statistiken kan emellertid noteras 
att bostadsbidraget stigit, dock från låga nivåer. I 
figur 13 redovisas genomsnittliga utbetalda bostads
bidragen för hushåll i Stockholms län sedan 2005.

»Den maximala boendekostnaden som man är  
berättigad att få ersättning för har varit på samma nivå 
sedan 1996, trots att hyror och boendekostnader ökat.«

Det genomsnittliga utbetalda bostadsbidraget  uppgick 
till 2 300 kronor år 2021 – en ökning med 730  kronor 
sedan 2005. För hushåll i hyresrätt uppgick det 
genomsnittliga bostadsbidraget till 2 400 kronor 
år 2021, vilket är en ökning med 750 kronor under 
 samma period. 

Samtidigt har det totala antalet hushåll som mottagit 
bostadsbidrag minskat från 44 000 till strax över  
24 000 under samma tidsperiod. Den absoluta 
 majoriteten av dessa hushåll bor i en hyresbostad, 
antingen i första hand eller i andra hand.

Ökningen av bostadsbidragsbelopp under år 2012 
beror på att bostadsbidraget höjdes för barnfamiljer 
med hemmavarande barn och att en större andel av 
boendekostnaderna för unga utan barn blev bidrags
grundande. Dessutom sänktes golvet för boende
kostnaderna hos barnfamiljer. Under 2017 höjdes 
inkomstgränserna men hushållstyperna som kunde 
erhålla bostadsbidrag förblev oförändrade.26 

25  Hurvibor.se.

26  Hurvibor.se.

Figur 13. Månatliga bostadsbidragsbelopp och antal hushåll som beviljats bostadsbidrag  
i Stockholms län. 2005–2021.

Källa: Försäkringskassan.
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Figur 14. Totala utbetalningar av bostadsbidrag i landets storstadsregioner och i hela Sverige, 2005–2021. 

Källa: Försäkringskassan.
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I figur 14 framgår att de totala utbetalningarna i Sverige 
uppgick till cirka 4,3 miljarder kronor under 2021.27 Av 
de totala utbetalningarna tilldelades cirka 95 procent 
till hushåll i hyresbostad. Mellan 2005 och 2021 har 
de totala utbetalningarna i Stockholms län sjunkit, 
från strax över 830 miljoner kronor år 2005 till drygt 
670 miljoner kronor år 2021. 

Den gradvisa nedgången i de utbetalda bostads
bidragen i Stockholms län avviker från trenden för 
Skåne och Västra Götalands län.Stockholms läns 
andel av de totala utbetalda  beloppen har sjunkit från 
cirka 23 till 15 procent  mellan 2005 och 2021.

Stockholms lägre andel kan vara en följd av att den 
maximala boendekostnaden som man är berättigad 
att få ersättning för har varit konstant sedan mitten 
av 1990talet, i kombination med höga och  stigande 

hyror. Det kan också vara en följd av ett minskat 
 bestånd av hyreslägenheter i Stockholm.

Det kan därför vara rimligt att modernisera bostads
bidraget, så att det bättre reflekterar de faktiska 
boendeutgifterna samt omfattar fler hushåll.

Syftet med bidraget är att stärka de hushåll som har 
höga boendekostnader. De hushåll som drabbas av 
stigande boendekostnader vid en omreglering av 
hyresmarknaden kan också få det stöd de behöver 
genom ett modernt bostadsbidrag som träffar rätt.

27  Med de statliga ålderspensionsavgifterna och avskrivna återkravsfordringar 
uppgår de totala utbetalningarna av bostadsbidraget till cirka 4,8 miljarder 
kronor enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2021.

»Syftet med bidraget är att 
stärka de hushåll som har 
höga boendekostnader.«
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Ett moderniserat bostadsbidrag för  
hushåll i hyresrätt – exemplet Finland
Finland är ett gott exempel att utgå ifrån för att lösa Sveriges strukturella 
problem på hyresmarknaden. Finland har över tid infört markanta marknads
inslag på hyresmarknaden. 

En ansvarsfull omreglering av hyresmarknaden kommer dock, i alla fall 
inledningsvis, leda till stigande boendeutgifter för vissa hushåll. Det 
har Finland löst genom att kompensera hushåll med ett moderniserat 
bostadsbidrag. I dag betalar Finland ut mångdubbelt mer i bostadsbidrag 
jämfört Sverige.

Finlands utformning må vara kostsamt men är också effektivt, så till vida 
att pengarna går till de som är i störst behov. Det är viktigt att komma ihåg 
att hyresregleringen i Sverige medför kostnader i form av välfärds och 
effektivitetsförluster. Denna kostnad uppskattas till mellan 10 miljarder 
och 20 miljarder kronor per år.28

Folkpensionsanstalten i Finland har bedömt att bostadsbidraget används 
effektivt och går till grupper med störst behov. 63 procent av dem som 
får bostadsbidrag är under 35 år. I Finland har man också sett att högre 
boendeutgiftsandelar är övergående – mer än hälften behöver inte längre 
bostadsbidraget efter 20 månader.29 

Utbetalda bostadsbidrag: 
Jämförelsen mellan Sverige och Finland bygger på data från 
 Försäkringskassan (Sverige) och Folkpensionsanstalten (Finland). 

Exkluderat ålderspensionsavgifter betalade Finland totalt cirka 17 miljarder 
kronor i allmänt bostadsbidrag under 2021. I Sverige handlade det endast 
om cirka 4,3 miljarder. Inkluderat ålderspensionsavgifter betalade Finland 
totalt cirka 24 miljarder kronor och Sverige cirka 4,8 miljarder kronor i 
bostadsbidrag under 2021.

Relaterat till BNP lägger Finland ungefär 0,6 procent av BNP på bostads
bidraget. Motsvarande siffra för Sverige var ungefär 0,1 procent under 2021.

37 procent av de totala utbetalningarna i Finland tillföll Helsingforsregionen 
medan endast 15 procent av Sveriges bostadsbidrag tillföll Stockholms län.

Under 2020 fick 15 procent av samtliga hushåll i Finland bostadsbidrag, 
medan motsvarande andel i Sverige låg på 3 procent. 

Strax över 40 procent av samtliga hushåll i hyresbostäder tar emot 
bostadsbidrag i Finland medan endast cirka 8 procent av de svenska 
hushållen i hyresbostäder gör det.

De genomsnittliga månatliga bostadsbidragen, uttryckt i kronor, uppgår 
till 3 500 kronor i Finland och 2 200 kronor i Sverige. I genomsnitt betalar 

Finland ut cirka 1 500 kronor per hyresgäst i månaden medan motsvaran
de belopp i Sverige ligger på cirka 200 kronor. 

Orsaken till den stora differensen i utbetalningar har att göra med Finlands 
omreglering av hyresmarknaden som har lett till stigande boendeutgifter. 
Bedömningen har varit att de positiva effekter som följer av en omreglering 
– som ökad rörlighet, byggnation och fler hyresbostäder per capita – 
 överstiger nedsidorna i form av påtagliga bostadsbidrag. 

I detta sammanhang bör det noteras att Finlands och Sveriges bidrags
systemen ser olika ut. I Finland kan samtliga finländska hushåll med höga 
boendeutgiftsandelar ansöka om bostadsbidrag. Statistiken för Finland inklu
derar även studenter, vilket förklarar den höga andelen mottagande hushåll.

Boendeutgiftsandelar:
Under 2020 uppgick den genomsnittliga boendeutgiftsandelen för hushåll 
med fri hyra till 32 procent i Finland och för hushåll med reglerad hyra till 
24 procent. I Sverige hade hushåll boende i hyresrätter i första hand boende
utgiftsandelar på 27 procent under samma period.30 Men som vi tidigare 
konstaterat har hushåll boende i andra hand påtagligt högre boendeutgifts
andelar än hushåll boende i första hand.

Noteras kan att även efter erhållet bostadsbidrag är de så kallade reala 
boendeutgiftsandelarna för hushåll i hyresbostad lägre i Finland och 
Helsingforsregionen än i Sverige och Stockholms län.

Boendeutgiftsandelarna för hushåll i Helsingforsregionen som ansökt om 
och erhållit bostadsbidrag föll under 2021 från 72 procent till 35 procent 
för hushåll med fria hyror och från 65 procent till 30 procent för hushåll 
med reglerade hyror. I Stockholms län föll boendeutgiftsandelarna från  
56 procent till 39 procent för hushåll i hyresrätt efter erhållet bidrag. 

Det är igen värt att notera att personer och hushåll i behov faktiskt har 
möjlighet att söka bostadsbidrag i Finland, jämfört med Sverige där 
 möjligheten är begränsad till unga personer och barnfamiljer.

28  Boverket (2013a), Kopsch (2021).

29  Folkpensionsanstalten (2019).

30  SCB, Statistikcentralen.

Reala boendeutgiftsandelar för hushåll som ansöker om bostadsbidrag, innan erhållet bostadsbidrag, 
2007–2021.

Anm.: Från och med 2014 inkluderas studenter i statistiken för Helsingforsregionen.

Källa: Försäkringskassan, Folkpensionsanstalten, SCB, Statistikcentralen.
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Reala boendeutgiftsandelar för hushåll som ansöker om bostadsbidrag, efter erhållet bostadsbidrag,  
2007–2021.

Anm.: Från och med 2014 inkluderas studenter i statistiken för Helsingforsregionen.

Källa: Försäkringskassan, Folkpensionsanstalten, SCB, Statistikcentralen.
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HYRESREGLERINGEN innebär en underpris
sättning av  hyreslägenheter i första 
hand, vilket leder till en  försämrad 
 rörlighet på hyresmarknaden och 
 extraordinärt höga hyror på andra
handsmarknaden.

De bostadssökande som inte kan få ett förstahands
kontrakt måste i stället ta sig ut på en dyr, och även 
osäker, andrahandsmarknad. 

I Stockholms län är andrahandshyran dubbelt så hög 
som förstahandshyran, och i Stockholms stad är den 
hela 149 procent högre än förstahandshyran.

Andrahandshyran är också 29 procent högre än den 
presumtiva marknadshyran i Stockholms län.

Utöver asymmetriskt höga andrahandshyror så är andra
handskontrakt svåra att få tag på och innefattar ofta 
korta boendetider. Sannolikheten att tilldelas en hyres
lägenhet i andra hand är 2 procent i Stockholms stad.

För att skapa en fungerande, dynamisk och socialt 
hållbar hyresmarknad behövs långsiktiga lösningar. 
Det skulle vara till gagns för alla, och i synnerlighet 
samhällets svagaste.

Stockholms Handelskammare föreslår därför fyra 
principiella reformer och vägar framåt för att få till 
stånd en välfungerande hyresmarknad med ökad 
rörlighet och där bostadssökandes preferenser styr 
valet av bostad. 

»För att skapa en fungerande, 
 dynamisk och socialt hållbar 
hyresmarknad behövs lång
siktiga lösningar.«

1. Genomför en ansvarsfull  omreglering av  hyresmarknaden
Det behövs en ansvarsfull omreglering av hyres
marknaden med ökade marknadsinslag, i syfte att 
underlätta för de grupper som i dag drabbas hårt 
av höga och stigande andrahandshyror. Ett tillväga
gångssätt skulle  kunna följa den finländska modellen 
med en trestegs omreglering över en femårsperiod:

1. Införandet av fri hyressättning i nyproducerade 
lägenheter i mindre befolkningstäta kommuner

2. Införandet av fri hyressättning i alla nytecknade 
kontrakt i hela landet

3. Införandet av fri hyressättning i samtliga 
 nytecknade och befintliga hyreskontrakt

Extra aktsamhet kan tas genom att öka  tidshorisonten, 
från en femårsperiod till exempelvis 10 eller 20 år. 
Med fri hyressättning menas att hyresvärd och hyres
gäst förhandlar om hyresnivån när ett nytt kontrakt 
ingås. Det går att införlivas inom ram för befintlig 
partsmodell på hyresmarknaden. 

Årliga omförhandlingar av hyran är nödvändiga för 
att betala för underhåll, drift och förbättringar, för att 
möta vissa skattehöjningar eller för att korrigera en 
underprissättning. De årliga omförhandlingarna skulle 
kunna fungera på olika sätt.

Ett sätt är att ingångshyran förhandlas fritt mellan 
hyresvärd och hyresgäst, för att sedan årligen index
eras upp efter konsumentprisindex.

Ett annat alternativ är att ingångshyran förhandlas 
fritt mellan hyresvärd och hyresgäst, för att sedan 
utgå ifrån dagens kollektiva förhandlingar vid årliga 
omförhandlingar. 

Vid båda alternativen skulle hyresnivån marknads
anpassas senast då en ny hyresgäst flyttar in. Att hyres
nivån justeras efter konsumentprisindex eller genom 
kollektiva förhandlingar skulle samtidigt skydda hyres
gästen genom att förebygga plötsliga hyresökningar.
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»Det behövs en ansvarsfull omreglering av hyres
marknaden med ökade marknadsinslag, i syfte att 
underlätta för de grupper som i dag drabbas hårt av 
höga och stigande andrahandshyror.«
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2. Modernisera bostadsbidraget som ett led i omregleringen
Stigande boendeutgifter vid en omreglering 
kan motverkas genom ett moderniserat, statligt 
 bostadsbidrag. Finlands bostadsbidragsmodell är 
ett gott exempel, där de genomsnittliga utbetalda 
bostads bidragen bättre reflekterar de faktiska boende
utgifterna och där fler hushåll kan ta del av bidragen. 

Ett mer träffsäkert bostadsbidrag skapar utrymme 
för de positiva effekter som kommer med en om
reglering, till exempel ökad rörlighet och stimulerat 
byggande. 

En kortsiktig reform vore att anpassa bostadsbidraget 
efter hushållens faktiska boendeutgifter. Det kan göras 

genom att bostadsbidraget indexeras upp årligen 
efter konsumentprisindex – när boendekostnaderna 
stiger så följer bostadsbidraget med.

Transfereringar, till exempel bostadsbidrag, räknas 
inte alltid med som en del av förvärvsinkomsten 
enligt de krav som ställs i olika bostadsköer. Därför 
kan vissa hushåll som stått länge i bostadskön och 
som de facto skulle ha råd med månadshyran stängas 
ute från att konkurrera om vissa bostäder. Genom att 
tillgodoräkna transfereringar blir dagens kösystem 
mer rättvist.

»Ett mer träffsäkert bostadsbidrag  
skapar utrymme för de positiva effekter  
som kommer med en omreglering.«
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3. Se över hur ett  subventionerat hyresbestånd skulle 
 kunna fungera i kombination med  omregleringen
Ett subventionerat hyresbestånd skulle kunna fungera 
som ett komplement vid en omreglering för att under
lätta för vissa hushåll att efterfråga hyresbostäder. 
Inspiration kan tas från det finländska ARAsystemet, 
där kommunala bostäder kan byggas med hjälp av 
statligt räntesubventionerade lån.

Hyressättningen i ARAsystemet är reglerad och 
behovsprövas individuellt. För att kunna erhålla en 
hyresreglerad ARAbostad krävs att ansökanden 
antingen är finsk medborgare eller har ett giltigt 
 uppehållstillstånd. Dessa bostäder fördelas genom 
ett kösystem till de längst köande – mycket likt 
 kösystemet i Sverige.

I hela Finland uppgick antalet i bostadskön till 120 000 
under 2021 – att jämföra med de över 700 000 som 
står i bostadskö endast i Stockholms län.

Utformningen av ett subventionerat hyresbestånd i 
Sverige kan se olika ut. Räntesubventioner kan löp
ande riktas till fastighetsägare, privata och offentliga, 
som är villiga att erbjuda boende till reglerad hyra. 
Kommuner skulle åta sig att skapa en blandning av 
privata och offentliga hyresbostäder när nya bostads
områden skapas.

Alternativt – eller i kombination – skulle dagens 
allmännyttiga, kommunala bostadsföretag kunna 
tillhandahålla ett reglerat hyresbestånd. Det skulle 
omfatta nästan hälften av alla befintliga hyresbostäder. 
Även i detta fall skulle kommuner sträva efter att be
blanda offentliga, allmännyttiga hyresbostäder med 
det privata hyresbeståndet.

4. Se över regelverket kring  hyresrätten som upplåtelseform
Hyresrätten är idag på många sätt missgynnad 
 gentemot övriga upplåtelseformer. 

För att upprätthålla en hög kvalitet på det befintliga 
beståndet är det viktigt att renoveringar kan genom
föras löpande och vid behov. Men hyresregleringen 
skapar incitament att göra omfattande renoverings
projekt där kostnaderna övervältras på hyresgästerna. 

För att främja hyresrätten och förebygga plötsliga 
 hyresökningar skulle skattemässigt avdragsgilla 
avsättningar för framtida fastighetsunderhåll kunna 
införas. På så sätt kan fastighetsägaren spara ihop 
medel till kommande underhåll, vilket innebär att 
hyreshöjningarna kan hållas nere när det är dags för 
renovering. Då skjuts inte renoveringskostnaderna 
framåt till nästa generation utan betalas av hyres

gästerna i takt med att fastigheten används och slits.

En sådan reform skulle ha nytta redan under rådande 
hyresregleringar, och skulle dessutom vara nödvändig 
vid en omreglering av hyresmarknaden.

Hyresrätten missgynnas ytterligare genom dubbel
beskattning. Fastighetsägare betalar inkomstskatt 
på överskottet i näringsverksamheten och därtill en 
kommunal fastighetsavgift. Denna dubbelbeskattning 
gäller inte för äganderätter eller bostadsrätter.

Bostadspolitiken bör eftersträva balans mellan 
 upplåtelseformerna, till exempel genom att den 
 kommunala fastighetsavgiften för hyresrätter 
 avskaffas. Det skulle även förbygga att investeringar  
i hyresrätten avvärjas.

700 000
700 000  så många står i bostadskö  
endast i Stockholms län.
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Appendix
Appendix 1. Fördelningen av boende typ och upplåtelseform  
på   andrahandsmarknaden, 2021.

Stadsdel Andelen flerfamijlshus Andelen lägenheter Hyresrätter Bostadsrätter Bostadsrätter

Stockholms stad 5% 95% 36% 7% 57%

Bromma 8% 92% 47% 7% 46%

EnskedeÅrstaVantör 4% 95% 39% 6% 55%

Farsta 6% 92% 42% 7% 51%

HägerstenÄlvsjö 6% 93% 36% 14% 50%

HässelbyVällingby 17% 83% 34% 22% 44%

Kungsholmen 1% 99% 19% 2% 80%

Norrmalm 1% 99% 42% 1% 57%

RinkebyKista 6% 93% 32% 6% 62%

Skarpnäck 5% 94% 30% 2% 68%

Skärholmen 17% 83% 54% 13% 33%

SpångaTensta 17% 82% 35% 27% 38%

Södermalm 1% 99% 27% 2% 72%

Östermalm 0% 99% 39% 1% 61%

Stockholms län 14% 86% 35% 17% 49%

Botkyrka 25% 75% 34% 35% 31%

Danderyd 15% 85% 25% 34% 41%

Ekerö 65% 35% 24% 65% 12%

Haninge 30% 70% 44% 20% 36%

Huddinge 32% 68% 38% 39% 23%

Järfälla 12% 88% 34% 13% 53%

Lidingö 13% 87% 47% 21% 31%

Nacka 29% 71% 16% 34% 49%

Norrtälje 49% 51% 33% 57% 11%

Nynäshamn 43% 57% 67% 22% 11%

Salem 52% 48%   

Sigtuna 19% 81% 33% 20% 47%

Sollentuna 24% 76% 29% 35% 36%

Solna 1% 99% 37% 4% 59%

Stockholm 5% 95% 36% 7% 57%

Sundbyberg 4% 96% 35% 5% 60%

Södertälje 19% 81% 54% 21% 25%

Tyresö 36% 64% 30% 40% 30%

Täby 22% 78% 15% 35% 51%

Upplands Väsby 20% 80% 38% 19% 43%

UpplandsBro 24% 76% 30% 33% 37%

Vallentuna 51% 49% 24% 48% 28%

Vaxholm* 45% 55%   

Värmdö 66% 34% 22% 59% 18%

Österåker 53% 47% 20% 54% 26%

Anm.: * indikerar att siffrorna gäller 2020.

Källa: Qasa.
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Appendix 2. Antalet lägenheter efter antalet rum  
på andrahandsmarknaden, 2021.

Stadsdel Ett rum Två rum Tre rum Fyra rum Fem rum+ Kvadratmeter, median

Stockholm 4 677 5 261 1 782 476 288 41

Bromma 249 389 104 39 45 44

EnskedeÅrstaVantör 477 489 166 56 16 41

Farsta 235 163 70 22 19 37

HägerstenÄlvsjö 521 665 188 74 32 42

HässelbyVällingby 295 296 106 43 44 46

Kungsholmen 434 562 114 29 12 39

Norrmalm 482 767 281 51 11 45

RinkebyKista 332 278 159 44 19 43

Skarpnäck 176 178 69 9 14 40

Skärholmen 138 115 87 12 29 48

SpångaTensta 176 143 58 15 20 34

Södermalm 716 655 220 50 19 38

Östermalm 450 556 156 37 15 39

Stockholms län 9 068 10 229 3 753 1 325 1 195 47

Botkyrka 271 272 118 35 69 44

Danderyd 172 138 50 8 18 36

Ekerö 18 49 17 9 31 58

Haninge 239 285 129 65 45 44

Huddinge 380 454 206 103 72 42

Järfälla 329 394 117 40 40 42

Lidingö 197 155 70 29 33 43

Nacka 298 441 158 59 89 46

Norrtälje 50 83 66 34 36 61

Nynäshamn 25 45 23 15 19 66

Salem 12 13 6 3 11 62

Sigtuna 213 173 101 39 50 49

Sollentuna 310 282 119 62 63 41

Solna 561 603 208 74 27 42

Stockholm 4 677 5 261 1 782 476 288 41

Sundbyberg 322 407 113 23 12 42

Södertälje 169 217 96 45 43 51

Tyresö 105 94 40 18 24 38

Täby 255 329 82 41 73 41

Upplands Väsby 182 139 75 43 19 44

UpplandsBro 74 77 25 11 23 47

Vallentuna 51 67 29 22 35 52

Vaxholm 0 0 0 0 0 48

Värmdö 67 134 70 41 34 48

Österåker 90 120 50 29 41 44

Källa: Qasa.
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Appendix 3. Medianmånadshyror per kvadratmeter  
i Stockholms stad, 2021.
Stockholms stad

Stadsdelar i Stockholm Hyra/Kvm, 1:a 
hand

Hyra/kvm, 2:a 
hand

% förändring 
mot 1:a hand

Presumtiv  
marknadshyra

% förändring 
mot 1:a hand

% förändring 
mot 2:a hand

Bromma 123 257 109% 193 57% 25%

EnskedeÅrstaVantör 117 262 124% 194 66% 26%

Farsta 102 243 138% 165 62% 32%

HägerstenÄlvsjö 131 278 112% 219 67% 21%

HässelbyVällingby 103 219 113% 151 47% 31%

Kungsholmen 129 355 175% 232 80% 35%

Norrmalm 128 350 173% 278 117% 21%

RinkebyKista 96 243 153% 133 39% 45%

Skarpnäck 102 267 162% 184 80% 31%

Skärholmen 95 214 125% 143 51% 33%

SpångaTensta 90 251 179% 136 51% 46%

Södermalm 138 341 147% 263 91% 23%

Östermalm 127 367 189% 264 108% 28%

Anm.: Marknadshyran för HägerstenÄlvsjö är den genomsnittliga förändringen mellan HägerstenLiljeholmen och Älvsjö från Finanspolitiska rådet (2019).

Källor: SCB, Finanspolitiska rådet (2019), Qasa och egna beräkningar. 
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Appendix 4. Medianmånadshyror per kvadratmeter  
i Stockholms län, 2021.
Stockholms län

Kommuner 
 Stockholms län

Hyra/Kvm,  
1:a hand

Hyra/kvm,  
2:a hand

% förändring mot 
1:a hand

Marknadshyra/
kvm

% förändring mot 
1:a hand

% förändring mot 
2:a hand

Botkyrka 87 212 144% 137 57% 35%

Danderyd 119 293 146% 212 78% 28%

Ekerö 117 175 50% 170 45% 3%

Haninge 113 216 91% 141 25% 35%

Huddinge 103 235 128% 155 50% 34%

Järfälla 96 240 150% 141 47% 41%

Lidingö 120 262 118% 203 69% 23%

Nacka 126 244 94% 208 65% 15%

Norrtälje 105 140 33% 124 18% 11%

Nykvarn 109   145 33% 

Nynäshamn 92 154 67% 124 35% 19%

Salem 105 155 48% 130 24% 16%

Sigtuna 113 196 73% 144 27% 27%

Sollentuna 105 233 122% 153 46% 34%

Solna 116 283 144% 207 78% 27%

Stockholm 118 294 149% 193 64% 34%

Sundbyberg 108 273 153% 191 77% 30%

Södertälje 101 177 75% 130 29% 27%

Tyresö 104 244 135% 155 49% 36%

Täby 135 256 90% 188 39% 27%

Upplands Väsby 105 216 106% 148 41% 31%

UpplandsBro 120 203 69% 159 33% 22%

Vallentuna 151 200 32% 199 32% 1%

Vaxholm* 105 196 87% 161 53% 18%

Värmdö 107 203 90% 168 57% 17%

Österåker 107 217 103% 140 31% 35%

Stockholms län 111 221 99% 171 54% -23%

Anm. 1: * indikerar att andrahandshyran gäller 2020.

Anm. 2: Nykvarn saknar data för andrahandsmarknaden.

Anm. 3: Stockholms stads redovisade presumtiva marknadshyra är mediankvadratmeterhyran för stadsdelarna i appendix A3. 

Källor: SCB, Finanspolitiska rådet (2019), Qasa och egna beräkningar.
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Appendix 5. Ett teoretiskt ramverk  
av andrahandsmarknaden.
I Boverket (2018) presenteras ett teoretiskt ramverk över andrahandsmarknadens 
prissättning och dess relation till förstahandsmarknaden. Här redovisas en kort 
 sammanfattning av ramverket. 

Modellen antar att det råder en underprissättning på hyresrätter på förstahands
marknaden samt att det råder en fri hyressättning på andrahandsmarknaden. 
 Anledningen till underprissättningen är på grund av snedvridningar på marknaden. 
Snedvridningarna är en effekt av den kollektivt förhandlade hyran och fördelning 
av hyresbostäder genom bostadskön.

I modellen är utbudet på hyreslägenheter uppdelat på förstahandsmarknaden 
, andrahandsmarknaden  och det totala utbudet . Givet 

antagandet om underprissättning ligger priset på förstahandshyresrätter  
under jämviktspriset. Om det inte hade funnits någon andrahandsmarknad hade 
det då uppstått ett efterfrågegap på . Givet ett utbud av förstahands
hyresrätter på  skulle konsumenterna som mest vara villiga att betala , 
vilket även är priset som kan tas på ut den svarta marknaden. 

Med en andrahandsmarknad blir det totala utbudet på hyreslägenheter 
. Med en prissättning på förstahandsmarknaden efter hyrestaket  är 
 konsumenterna villiga att betala  för ett andrahandskontrakt och  utbudet 
skulle vara. Det högre priset på andrahandsmarknaden gör det mer lönsamt att 
hyra ut vilket i sin tur ökar utbudet. En jämvikt nås när .

Illustration kring prissättning på andrahandsmarknaden och relationen  
till förstahandsmarknaden.

Källa: Boverket (2018). Egen bildsättning.
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Andrahandsmarknadens prissättning och dess relation till förstahandshyrorna 
kan även matematisk beskrivas genom följande ekvationer.

Efterfrågan: 

Utbud förstahandsmarknaden: 

Utbud andrahandsmarknaden: 

Totalt utbud: 

där  är kvantiteten hyreslägenheter,  priset på förstahandshyresrätter,  priset 
på andrahandshyresrätter och där  och  är parametrar. Genom härledning31  
kan priset på andrahandsmarknaden beskrivas genom följande ekvation:

Förstahandshyrans påverkan på prissättningen på andrahandsmarknaden kan ses 
genom att ta derivatan av andrahandshyran  med avseende på förstahandshyran :

Derivatan är negativ vilket betyder att om hyran på förstahandsmarknaden 
 regleras hårdare (svagare) kommer hyran på andrahandsmarknaden öka  (minska). 
 Detta sker eftersom en större (mindre) underprissättning leder till ett större 
 (mindre) efterfrågeöverskott.

Utifrån modellen går det att dra några slutsatser:

• Hyresnivån på andrahandsmarknaden är högre om hyressättningen är friare i 
andra hand i kombination med reglerade hyror på förstahandsmarknaden. Detta 
leder till underprissättning på förstahandsmarknaden och överprissättning på 
andrahandsmarknaden. En presumtiv marknadshyra förväntas vara lägre än 
andrahandshyran och högre än förstahandshyran.

• Efterfrågeöverskottet minskas genom höjda hyror på förstahandsmarkanden. 
Det kan stimulera byggandet så att utbudet ökar. Högre hyror kan också innebära 
att färre efterfrågar hyresbostäder vilket också skulle öka utbudet. Viktigt att 
poängtera är att behovet av bostäder kan kvarstå även om efterfrågan minskar. 

• Ju större skillnad det är mellan förstahandshyran och den presumtiva marknads
hyran, desto högre hyresnivå kan förväntas på andrahandsmarknaden. I regioner 
där förstahandshyran är i nivå med den presumtiva marknadshyran väntas 
också skillnaden mellan förstahandshyror och andrahandshyror vara mindre.

31  För fullständiga härledningar, se Boverket (2018).
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