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Abstract 

In recent years, Stockholm has shown a large rent increases in the office market simultaneously 
as the housing market has cooled off. Although Sweden is well measured in several areas such 
as vacancy and GDP, other cities that also produced significant GDP growth and low vacancy 
rates have not shown as much rental growth as Stockholm. This study examines if and how the 
housing market has affected office rents in Stockholm. If one of the segments, the housing 
market, has an advance that makes it more profitable to develop houses over another type, there 
would be a construction boom. The effects of this imbalance would eventually lead to price 
increases in the office segment which would make it grow until it is as profitable to build offices 
as housing. It could explain that the housing volumes have increased 26 % since 2015 and 200 
% since to 2012. However, housing prices have dropped in the last six months, while office 
rents increased. By the time developers realize they’ve entered into an oversaturated market, 
it’s often too late. For example, the Wallenstam project "Orangeriet” is converted from 
condominiums to rental apartments, which is a loss for the company. The newly produced 
dwellings are more expensive, more than the inhabitant’s demand, which leads to price 
reductions. Over and undershooting in production and prices are characteristic in the real estate 
market. The overproduction that exists in Stockholm is often due to the increased need for 
housing.  For example, while the recent influx of refugees are in need of housing, they cannot 
afford newly produced, expensive homes, which creates additional uncertainty in the market.  

This study has shown that Stockholm is a unique market where there have been extraordinarily 
unique events in the past year that create uncertainty in the market. The housing shortage is still 
high, till but needs are not always the same as economic demand. The rent regulation is far from 
gone and according to analyses, investment support from the government for rental houses in 
big cities, where they are meant to work, do not help. The real estate industry is extremely 
regulated, prices are falling on the housing market and office rents are increasing in record time, 
while the real estate industry is more regulated than ever before. A price ratio between homes 
and offices shows that for the first time since 2007, it is more profitable for developers to build 
offices than homes.  
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Sammanfattning 

Stockholm har under de senaste åren visat stora hyresökningar på kontorsmarknaden samtidigt 
som bostadsmarknaden har avsvalnat. Även fast Sverige placeras bra i avseende på flera mått 
såsom vakans och BNP har städer som också haft bra tillväxt i BNP och låg vakans inte uppvisat 
lika hög hyrestillväxt. Den här studien undersöker fallet om bostadsmarknaden har påverkat 
kontorshyrorna i Stockholm. Om en av marknaderna, bostadsmarknaden, har en utvecklig som 
gör det mer lönsamt att utveckla det framför det andra, kontor, skulle det ske en byggboom. En 
byggboom av bostäder skulle göra att den marknaden så småningom avmattas lite vilket senare 
skulle leda till att den andra branschen expanderar tills det är lika lönsamt att bygga kontor som 
bostäder. Det skulle kunna förklara ökningen i bostadsbyggande på 26 % sedan 2015 och 200 
% jämfört med 2012. Bostadspriserna har dock fallit det senaste halvåret medan kontorshyrorna 
och kontorsfastighetspriserna har ökat. Bostadsmarknaden är övermättad på en begränsad yta 
och eftersom bostadsutvecklingsprojekt tar mycket lång tid upptäcks det inte innan det är för 
sent och då börjar utvecklare tänka om och som exemplet med Wallenstams projekt 
”Orangeriet” omvandlas från bostadsrätter till hyresrätter, en uppenbar förlust för bolaget. Den 
nya volymen nyproducerade bostäder är ofta dyrare och högre än vad marknaden efterfrågar 
vilket leder till sänkta priser. ”Over”- och ”under shooting” i produktion och priser är ett typiskt 
kännetecken för bostadsmarknaden. Överproduktionen som finns i Stockholm kan bero på det 
ökade behovet av bostäder på grund av till exempel flyktingvågen, men deras behov kan inte 
likställas med efterfrågan för nyproducerade dyra bostäder.  

Den här studien har visat att Stockholm är en unik marknad där det har skett unika händelser 
det senaste året som skapar en osäkerhet på marknaden. Bostadsbristen är fortfarande ett 
faktum, men behov är inte alltid detsamma som ekonomisk efterfråga och fel typer av bostäder 
byggs. Hyresregleringen är långt ifrån borta och enligt analyser hjälper inte investeringsstödet 
hyresrättsbyggandet i storstäder, där de är menade att verka. Fastighetsbranschen är extremt 
reglerad, priser faller på bostadssidan och kontorshyror ökar rekordmycket samtidigt som 
fastighetsbranschen ska regleras ännu mer. En priskvot mellan bostäder och kontor visar att för 
första gången sedan 2007 är det mer lönsamt för utvecklare att bygga kontor än bostäder.  
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Förkortningar 

BNP  Bruttonationalprodukt 

CBD  Central Business District 

CBIT  Comprehensive Business Income Tax  

E  Estimated 

EBITDA  Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization 

GDP  Gross Domestic Product 

Kvm  Kvadratmeter 

MBS  Mortgage Backed Securities 

YTD  Year to Date 

ÅR  Årsredovisning 

 

 

 

  



5 
 

Förord 

Fem år av studier kulminerar i 80 sidor examensarbete och jag är oändligt tacksam för 
kunskapen och erfarenheterna jag har fått på Lunds Tekniska Högskola. Det är inte specifika 
kursmoment som jag tar mest nytta av från den här tiden, utan egenskapen att kunna analysera 
och lösa problem på ett sätt som gör mig ivrig efter mer kunskap. I varje dag Lunds Tekniska 
Högskola fanns en lärdom och i varje lärdom föddes en ny potential att lära sig något nytt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund den 25 maj 2018 

Sissel Andersson 

 

 



6 
 

 

  



7 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

Förkortningar .............................................................................................................................. 4 

Förord ......................................................................................................................................... 5 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 7 

1. Inledning ............................................................................................................................... 10 

1.1. Bakgrund ....................................................................................................................... 10 

1.2. Syfte ............................................................................................................................... 11 

1.3. Frågeställning ................................................................................................................ 11 

1.4. Avgränsningar ............................................................................................................... 11 

1.5. Disposition ..................................................................................................................... 12 

1.6. Definitioner .................................................................................................................... 13 

2. Metod ................................................................................................................................... 15 

2.1. Litteraturstudien ............................................................................................................. 15 

2.2. Intervjustudien ............................................................................................................... 15 

2.3. Statistikstudien ............................................................................................................... 16 

2.4. Genomförande ............................................................................................................... 16 

2.5. Resultatredovisning ....................................................................................................... 17 

2.6. Studiernas trovärdighet .................................................................................................. 17 

2.6.1. Tillförlitlighet .......................................................................................................... 18 

2.6.2. Validitet ................................................................................................................... 18 

3. Litteratur - Fastighetsmarknaden ......................................................................................... 19 

3.1. Finansmarknaden och fastighetsmarknaden .................................................................. 19 



8 
 

3.1.1. 90-tals krisen ........................................................................................................... 20 

3.1.2. 08-krisen ................................................................................................................. 21 

3.2. Hyresmarknaden och Tillgångsmarknaden ................................................................... 22 

3.3. Jämvikt mellan två marknader ....................................................................................... 23 

4. Litteratur - Kontorsmarknaden ............................................................................................. 27 

4.1. Introduktion till kontorsmarknaden ............................................................................... 27 

4.2. Klusterteori .................................................................................................................... 28 

4.2.1. Priset justeras för att uppnå lokaliseringsjämvikt ................................................... 28 

4.2.2. Självförstärkande effekter leder till extrema utfall. ................................................ 28 

4.2.3. Externa effekter leder till icke-effektiva utfall ........................................................ 28 

4.2.4. Det finns skalfördelar i produktionen ..................................................................... 29 

4.2.5. Konkurrens driver vinsten till noll .......................................................................... 29 

4.2.6. CBD ........................................................................................................................ 29 

4.3. Stockholm ...................................................................................................................... 31 

4.3.1. Prime kontorshyra ................................................................................................... 32 

4.3.2. Vakans ..................................................................................................................... 34 

5. Litteratur - Bostadsmarknaden ............................................................................................. 36 

5.1. Bakgrund ....................................................................................................................... 36 

5.2. Bostadsbrist ................................................................................................................... 36 

5.2.1. Historik ................................................................................................................... 37 

5.3. Bostadsutveckling .......................................................................................................... 38 

5.3.1. Utvecklingen stannar abrupt ................................................................................... 42 

5.3.2. Regleringar mot skuldsättning ................................................................................ 42 

6. Emperi .................................................................................................................................. 44 

6.1. Intervjustudien ............................................................................................................... 44 

6.1.1. Hur fastighetsmarknaden fungerar .......................................................................... 44 

6.1.2. Bostadsbyggandets inbromsning ............................................................................ 45 



9 
 

6.1.3. Vad de höga kontorshyrorna beror på ..................................................................... 46 

6.1.4. Klusterfenomen ....................................................................................................... 47 

6.1.5. Malmö ..................................................................................................................... 48 

6.1.6. Finansiella marknaden och fastighetsmarknaden ................................................... 49 

6.1.7. Vad gör Stockholmsmarknaden unik? .................................................................... 49 

6.1.8. Minskade kontorsstorlekar och moderna kontor ..................................................... 50 

6.1.9. Problemformuleringen för studien .......................................................................... 51 

6.2 Kvantitativ modell .......................................................................................................... 52 

6.2.1. Statistikinsamling .................................................................................................... 52 

6.2.2. Beräkning och process av statistik .......................................................................... 55 

6.2.3. Modell och scenarion .............................................................................................. 56 

6.3. Sammanställande resultat .............................................................................................. 58 

6.3.1. Litteratur ................................................................................................................. 58 

6.3.2. Intervju .................................................................................................................... 60 

6.4. Statistik .......................................................................................................................... 63 

6.4.1. Marknadshyror ........................................................................................................ 63 

6.4.2. Kvot mellan bostads- och kontorspriser.................................................................. 64 

6.4.3. Scenarion ................................................................................................................. 65 

7. Analys och slutsats ............................................................................................................... 69 

7.1. Fastighetsbranschen ....................................................................................................... 69 

7.2. Diskussion prime kontorshyra ....................................................................................... 72 

7.3. Bostadsutveckling .......................................................................................................... 73 

7.4. Matematiskt ................................................................................................................... 73 

7.6. Slutsatser ........................................................................................................................ 74 

7.7. Avslutning ..................................................................................................................... 75 

8. Källförteckning ..................................................................................................................... 77 

 



10 
 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sveriges ekonomi har sedan finanskrisen 2008 utvecklats väl, detsamma gäller för 
delmarknaderna bostadsmarknaden och kontorsmarknaden. Det råder bostadsbrist i stora delar 
av Stockholm där det är begränsad yta att bygga på. Bostadspriserna har också stigit snabbt. 
Detta har medfört att byggnadsentreprenörer har valt att bygga bostadsfastigheter för att 
tillgodose invånarnas behov och samtidigt få högt betalt per kvadratmeter (Börslunch 2018). 
Kontorsmarknaden har också haft mycket hög uppgång och enligt flera globala analyser har 
Stockholm haft en rekordhög ökning på kontorshyror på bästa lägen under 2017. Ökningen på 
17 % rankas som den näst största ökningen i hela världen under året efter Sydney (JLL 2017). 
Hyresnivåerna har inte bara haft en hög procentuell utveckling, även kvadratmeterpriset är uppe 
på mycket höga nivåer (Hufvudstaden 2017). Även om Sverige ligger bra till avseende flera 
mått såsom vakans och BNP har flera andra städer som också haft bra tillväxt i BNP och låg 
vakans, inte uppvisat lika hög hyrestillväxt (JLL 2017). Det skulle kunna handla om begränsad 
tillgång på mark på adekvata lägen, strikta regler för hur högt man får bygga eller låg 
riskbenägenhet vid utveckling av nya kontor. En faktor kan vara att kontor omvandlats till 
bostäder och hotell de senaste åren. En annan aspekt är om bostadsmarknaden har påverkat 
kontorshyrorna.  

Bostadsmarknaden i Stockholm skiljer sig från andra städer i såväl Sverige som andra länder 
och det är inte omöjligt att bostadsmarknaden har haft effekt på andra sektorer. 
Hyresregleringen spelar en stor roll där Sverige är det enda land som har kvar regleringen som 
råder på marknaden (Boverket 2014). Andra regleringar som höjdrestriktioner är också unikt 
för Stockholm. Sammantaget ger det att det finns extremt begränsad byggbar yta på lämpliga 
lägen. Restriktioner av markanvändningen driver upp priserna eftersom utbudet inte möter 
efterfrågan och ger kraftig volatilitet på bostadspriserna (Glaeser, 2006).  

Det är intressant att belysa ifall bostadsmarknaden konkurrerar med kontorsmarknaden om 
produktionsresurserna och därmed påverkar kontorshyresnivåerna i Stockholm. En bostadsbrist 
och en stark prisutveckling skulle kunna ha gynnat nyproduktionen av bostadsfastigheter 
istället för kontorsfastigheter och därmed skapat en kontorsbrist som driver upp kontorshyrorna. 
Sambandet skulle då leda till att fastigheterna som är mest lönsamma utvecklas, till exempel 
bostäder, samtidigt som den andra marknaden, till exempel kontor, får ökade hyror på grund av 
en utbudsbrist.  



11 
 

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att analysera sambandet mellan bostadsmarknaden och 
kontorsmarknaden i Stockholm för att undersöka om det finns en koppling mellan utveckling 
av bostäder och hyresnivån på kontor. En analys av kontors-, bostads och fastighetsmarknaden 
genomförs för att skapa förståelse och bakgrund om hur marknaden i Stockholm fungerar och 
reagerar på olika scenarion. 

1.3. Frågeställning  

Den huvudsakliga frågeställningen i den här studien syftar till att reda ut om bostadsmarknaden 
och kontorsmarknaden är sammankopplade på en begränsad geografisk yta, som Stockholm är. 
De sekundära frågeställningarna är till för att bredda undersökningen och precisera vad som 
studeras i andra hand. 

Huvudsaklig 

 Hur har bostadsmarknaden i Stockholm påverkat hyresnivåerna på kontor? 

Sekundära  

 Vad gör fastighetsmarknaden unik i Stockholm?  

 Hur är den finansiella marknaden och fastighetsmarknaden sammankopplade? 

 Hur har efterfrågan på mindre kontorsyta per anställd spelat in i hyresökningen?  

1.4. Avgränsningar  

Den här studien är geografiskt begränsad till Stockholm stad eftersom det är Stockholm som 
har haft den största kontorshyresökningen och har unika bostadsförhållanden. När Stockholm 
jämförs med andra länder och städer genomförs det i den här studien ytligt och består inte av 
en huvuddel. Statistiken som används i denna studie, exempelvis värdeökning av 
kontorsfastigheter, är avgränsad och förenklad i viss mån för att göra studien genomförbar. 
Aktörerna som är intervjuade i studien avser Stockholmsmarknaden även fast de kan vara 
verksamma på andra orter. Tiden för att genomföra studien är begränsad till 20 veckor.  
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1.5. Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Det första kapitlet är en inledning av studien som ger en överblick av vad studien handlar om 
och vad som kommer undersökas. Där beskrivs bakgrunden och syftet till att studien genomförs 
samt frågeställning. Avgränsningar anges för att redogöra vad som kommer och inte kommer 
täckas in i studien.  

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet redogör hur studien genomförs i detalj men specifikt för att beskriva processer 
som inte beskrivs lika utförligt i studien till exempel statistikinsamling.  

Kapitel 3 – Litteratur - Fastighetsmarknaden 

Det tredje kapitlet introducerar fastighetsmarknaden som är grunden till studien. 
Finansmarknaden relateras till fastighetsmarknaden för att studera samband. För att kunna 
blicka framåt krävs en historisk kunskap angående hur marknaden reagerar i olika situationer. 
Därför beskrivs två kriser som rör fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden delas upp i 
hyresmarknaden och tillgångsmarknaden och de två marknaderna analyseras med fokus på 
jämvikt.  

Kapitel 4 – Litteratur - Kontorsmarknaden 

Kontorsmarknaden beskrivs i det fjärde kapitlet där exempelvis klusterteori behandlas. 
Stockholmsmarknaden analyseras i detalj med hänsyn till prime kontorshyra, vakans, 
direktavkastning och sysselsättning.  

Kapitel 5 – Litteratur - Bostadsmarknaden i Stockholm 

I kapitel fem berörs bostadsmarknaden, där bostadsbrist och nyproduktion av bostäder 
diskuteras och analyseras. 

Kapitel 6 - Intervjustudien 

Intervjuerna grupperas i relevanta ämnen för att kunna relatera till teorin i studien.  

Kapitel 7 – Kvantitativ modell 

Den kvantitativa modellen redovisas med avseende på genomförande och bakgrund till data. 

Kapitel 8 – Resultat 
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I det åttonde kapitlet redovisas resultatet från intervjustudien, den kvantitativa modellen och 
teorin. 

Kapitel 9 – Analys och slutsats 

Under kapitlet som rör analys och slutsats analyseras resultatet i relation till frågeställningen 
för att kunna dra slutsatser från studien.  

Kapitel 10 – Källförteckning 

Källförteckningen redovisar källor som är använda i studien uppdelat på exempelvis rapporter, 
artiklar och webbaserade tjänster.  

1.6. Definitioner 

Följande definitioner är framtagna för att öka förståelse i studien och för att underlätta läsande.  

Direktavkastning 

Direktavkastning, eller yield på engelska, används i många sammanhang i fastighetsbranschen 
för att mäta hur lönsam en marknad är och för att visa hur stor avkastning fastighetsägaren 
förväntas få. Yield används mest frekvent i branschen, men i den här studien används begreppet 
direktavkastning till största del. Direktavkastning är ett procentuellt mått på hur stor 
avkastningen är för en investering och definieras som driftnetto dividerat marknadsvärde 
(Datscha a 2018). 

Driftnetto 

Enligt är driftnetto totala intäkter minus fastighetskostnader (till exempel Kungsleden 2018).  

Prime Kontorshyra 

Prime betyder bästa på svenska och används i branschen för att kvalificera olika lägen i en stad. 
Prime läge är bästa läge. Enligt Tollesson (2011) definieras Prime kontorshyra som 
”marknadshyran för en lokal på mellanplan i en byggnad av högsta kvalité på bästa läge på 
marknaden”.  

Vakans 

Ekonomisk vakans är ett mått som beskriver hur stor del av fastigheten som inte är uthyrd och 
enligt Kungsleden (2018) definieras ekonomisk vakans som ”bedömd marknadshyra för 
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outhyrda ytor i förhållande till totalt hyresvärde”. Ytvakans definieras som den outhyrda ytan 
relaterad till total uthyrbar area. 

CBD 

CBD är ett engelskt låneord som står för central business district och definieras i Stockholm av 
en geografisk inringning enligt följande karta vilken är framtagen av Datscha (b 2018) genom 
Croisette Real Estate.  

 

Figur 1 Karta över CBD Källa: Datscha och Croisette 

Byggboom 

När det sker en drastisk ökning av produktionen av byggnader i något segment. I denna studie 
mest associerat till bostadsmarknaden.  

EBITDA 

EBITDA är en engelsk akronym och star för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 
Amortization (CFI 2018). Det är alltså rörelseresultat före avskrivningar. 
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2. Metod  

Det här är en fallstudie som analyserar Stockholms innerstads bostads- och kontorsmarknad. 
Studien är både en kvantitativ och kvalitativ undersökning om vilka faktorer som kan påverka 
hyresnivåer på kontor i Stockholm och varför kontorshyrorna ökat signifikant dom senaste åren. 
Den kvalitativa delen är intervjuer med aktörer i fastighetsbranschen, samt teoretiska delar från 
andra studier, rapporter och vetenskapliga artiklar. Den kvantitativa är en matematisk analys 
som tar grund i insamling av statistik från fastighetsägare och andra konsulter som 
huvudsakligen genomförs för att jämföra bostadspriser med kontorspriser. Studien benämns 
som en fallstudie eftersom den inrymmer ett ingående och detaljerat studium av ett fall (Bryman 
2002).  

2.1. Litteraturstudien 

För att göra en analys om både bostadsmarknaden och kontorsmarknaden krävs en 
kunskapsgrund. Litteraturen som används i rapporten består till största del av rapporter och 
artiklar rörande fastighetsbranschen. Det är även tryckta källor såsom facklitteratur, 
avhandlingar, tidskrifter och tidigare examensarbeten.  

Första delen av studien som beskriver teorin bakom bostads- och kontorsmarknaden avseende 
hyra och värdering baseras på kurslitteratur och avhandlingar som objektivt beskriver 
begreppen utan att analysera. Resten av studien, vilken är den analyserande delen, använder 
källor från hela spektret för att skapa en bred förståelse. Då studien analyserar marknaden under 
en längre tid är det relevant att även använda äldre källor för att se historiska aspekter.   

2.2. Intervjustudien  

Både bostadsmarknaden och kontorsmarknaden är två segment av fastighetsbranschen som är 
väl analyserade, men det är få analyser där de jämförs och sammankopplas på samma premisser 
som genomförs i denna studie. Det är därför svårt att hitta referenser som direkt kan appliceras 
på studien vilket är anledningen till att en intervjudel också används för att komplettera 
kunskapsområden med fördjupade kunskaper från olika personer som intervjuas. Olika aktörer 
i branschen intervjuas och ger uttalanden på olika delar av frågeställningen eller på helheten. 
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Uttalanden appliceras sedan på den kvantitativa delen för att se ett samband och kunna 
analysera djupgående.  

När en intervju används som underlag för en studie finns det två olika typer av intervjuer, 
strukturerade och ostrukturerade. Strukturerade intervjuer har ett frågeformulär där det inte 
finns mycket svängrum och i princip finns det svarformulär. Den ostrukturerade intervjutypen 
är ett öppet format där frågorna inte är bestämda i förväg (Bell 2006). I den här studien används 
en ostrukturerad intervju där personen i fråga har möjlighet att styra intervjun åt olika håll.  

Följande företag och institutioner deltar i intervjustudien: 

 Fabege, Stockholm 
 Brunswick, Stockholm 
 Regio, Stockholm 
 Lunds Tekniska Högskola, Lund 

2.3. Statistikstudien 

Statistikstudien som belyser bostadsmarknadens relation med kontorsmarknaden är främst en 
kvot mellan värderingen av de olika fastighetstyperna. Det är svårt att hitta statistik som 
besvarar alla behov och årsredovisningar, intervjuer och andra rapporter är källor som används 
som grund till statistiken. Statistiken är mer vägledande än exakt och genomförs för att ha en 
matematisk grund till litteraturen och intervjuerna.  

2.4. Genomförande 

Urvalet av personer som ska intervjuas väljs utifrån vilka som är intresserade av att delta och 
därefter baserat på roll för att skapa en spridning och så många perspektiv som möjligt 
representeras i studien för att ge en bättre bild. Från Lunds Tekniska Högskola används två 
forskare inom fastighetsvetenskap. För att ge en nyansering i studien är forskare viktiga att ta 
med för att inte bara ha kommersiella företag som delger sina åsikter och eventuellt vinklar 
informationen till företagets eget bästa. Båda professorerna kontaktas i samband med 
föreläsningar och intervjuas på skolan. Vidare väljs två företag på konsultsidan och två på 
ägarsidan för att representera båda sidorna av marknaden. Croisette Real Estate väljs genom ett 
samarbete i studien. Företaget assisterar i genomförandet av studien och bidrar med kunskaper 
samt kontorsplats och kontorsmaterial. Brunswick väljs efter kompetens inom 
Stockholmsregionen med avseende på bostäder och kontor. Regio är ett företag som jobbar tätt 
ihop med Brunswick men har mer fokus på kontor än bostäder. Offentlig information från 
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fastighetsbolaget Hufvudstaden är en viktig del av studien då företaget äger fastigheter inom 
det området som har haft bland den största hyresökningen på kontor i Stockholm. Statistik har 
hämtats från årsredovisningar och prioriteras i studien. Fabege är också ett företag som har 
fastigheter på det berörda området i Stockholm och en person på Fabege kontaktas genom en 
gemensam kontakt och intervjuas på telefon.   

Statistikstudien bygger på statistik från fastighetsägare, konsulter och andra parter som till 
exempel offentlig statistik från mäklarstatistik, Hufvudstaden, Fabege, Vasakronan och HOX 
Valueguard. Data samlas in från olika företag på olika sätt. En övervägande del är information 
från årsredovisningar för att kunna göra längre tidsserier. När data är insamlad i Excel 
genomförs olika formler för att kunna analysera sifforna, det beskrivs i kapitel 7. På 
kontorssidan är det marknadsvärde och area som efterfrågas för att generera kvadratmeterpris. 
Olika företag jämförs och kompletteras för att få ett nyanserat resultat. Marknadshyror på 
kontor insamlas också från olika företag för att ge en samlad bild. På bostadssidan finns den 
mesta statistiken redan uttryckt i kvadratmeterpris vilket gör insamlingen enklare.  

Tre scenarion genomförs på bostads- och kontorsmarknaden för att se hur marknaden skulle 
reagera i olika situationer, det beskrivs i kapitel 7. Informationen som används hämtas från 
rapporter och från fastighetsägare via kontakter.  

2.5. Resultatredovisning  

Resultat från intervjustudien presenteras i löpande text grupperad i respektive ämnesområde 
från alla berörda intervjuer. Intervjustudien är en empirisk del som kompletterar den teoretiska 
delen för mer utförligt resultat och analys.  

Statistikstudien behandlas i kapitel 7 men analyseras sedan i kapitel 9 under analys. Statistiken 
redovisas genom grafer och diagram för att visa förändringen över en längre tidsperiod. 

2.6. Studiernas trovärdighet 

Då studien är en fallstudie som består både av kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
uppnås en nyanserad och bred analys där både objektiva och subjektiva perspektiv finns. Det 
är svårt och omotiverat att bara ha objektiva analyser av fastighetsbranschen. I några fall 
handlar det om subjektiva agerande. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det ibland handlar 
om fakta och ibland om personers åsikter.  
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2.6.1. Tillförlitlighet 

Källorna som används i den här studien väljs noggrant där tillförlitligheten är en viktig del som 
analyseras innan källan väljs. Intervjudelen är svårare att klassificera om det är en tillförlitlig 
källa eller inte men som sagt i föregående avsnitt är det en viktig del i en analys av 
fastighetsbranschen. Valet av personer och företag som tas med i studien är också noga utvalda 
för att representera tillförlitliga källor som är högt ansedda i branschen.  

2.6.2. Validitet  

Validiteten i den här studien beskriver hur väl sambandet bevisas mellan orsak och verkan samt 
hur resultatet blir generaliserat till en population (Bhattacherjee, 2012). 

Validiteten mellan orsak och verkan är väl studerad och anses vara hög i studien. 
Frågeställningen belyser vad en orsak har för verkan då orsaken att bostadsbristen analyseras 
för verkan på kontorsmarknaden. Det finns alltså en validitet i att ingående analysera vad som 
händer på bostadsmarknaden och hur det påverkar kontorsmarknaden. Genom att göra den 
statistiska undersökningen på värdeökning genom åren finns det en reell grund bakom analysen 
då det är faktiska värden som bokförts.  

Intervjudelen är valid för studien då det är företag med högt renommé och personer som har 
bred insikt i både företaget och hela marknaden. Personerna och företagen väljs med omsorg 
för att resultatet ska hålla valid nivå.  

Alla intervjuobjekt har blivit utvalda med anledning av att de är ansedda som kunniga och 
erfarna personer. Det talar för en hög extern validitet genom populationen. Intervjufrågorna är 
av en öppen karaktär vilket ger intervjupersonen möjligheten att resonera och tala fritt. Denna 
typ av undersökning kommer till priset av en potentiell låg intern validitet. En anledning till 
detta är att intervjupersonen kan missförstå eller misstolka en fråga och därmed ge ett irrelevant 
svar. Denna typ av felaktigheter reduceras genom att intervjuaren har möjlighet att korrigera 
för detta under intervjun. 

Simuleringarna har hög intern validitet då det är möjligt att kontrollera för de olika variablerna 
och tydligt se ett förhållande mellan orsak och verkan. En faktor som gör att den externa 
validiteten kanske minskar är det faktum att olika delar av landet har olika förutsättningar. Även 
om intervjuobjekten representerar stora företag och organisationer som finns över hela landet 
är marknadsförutsättningarna inte homogena över hela Sverige. 
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3. Litteratur - Fastighetsmarknaden 

Fastighetsbranschen är en omfattande bransch. Hela landet är uppdelat i fastigheter och indirekt 
rör det alla som bor i Sverige (Hansson 2017). Fastigheter utgör också en stor del av ett lands 
förmögenhet, där fastigheter bland annat används för att finansiera andra investeringar (ibid).  

3.1. Finansmarknaden och fastighetsmarknaden 

Finansmarknaden och fastighetsmarknaden är sammankopplade genom att fastigheter kan 
förvärvas i syfte av att skapa värde och generera inkomst av hyror. Det är ett sätt för företag att 
finansiera projekt och företaget genom belåning samt via hyresintäkter (Hansson 2017). 
Fastighetsbranschen är annorlunda än andra tillgångsmarknader eftersom fastigheter anses vara 
skattemässigt gynnade (ibid). En paketeringsutredning av Regeringen (2017) kom dock fram 
till att fastighetsbranschen inte betalar mindre skatt än andra branscher. Men paketering av 
fastigheter är ett sätt att minska skattekostnader per fastighetsköp. Det går alltså att genomföra 
transaktioner med fastigheter där stämpelskatten undviks genom paketeringen (Hansson 2017). 
Fastigheten paketeras i ett bolag och sedan säljs bolaget med den ingående fastigheten istället 
för en traditionell lagfartsförsäljning. Fastighetsbranschen är också väldigt belåningstung vilket 
beror på att det är en slags skattelättnad i och med att räntekostnader kan dras av från vinster i 
företaget och därigenom minska skattekostnader. Även andra branscher kan dock göra 
ränteavdrag.  

De här anledningarna beskriver hur det finansiella systemet är sammankopplat med 
fastighetsbranschen. När fastighetspriser faller kraftigt tar det därför inte lång tid tills det blir 
en finanskris. Barras (1994) beskriver hur realekonomin och fastighetsbranschen är 
sammankopplade enligt figur 2.  
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Figur 2 Fastighetsbranschen och finansbranschen sammankopplade på en marknad Källa: Barras 

Sambandet beskriver att en bred ekonomisk uppgång leder till ökad efterfrågan på lokaler och 
på fastigheter som investeringsobjekt vilket i sin tur minskar utbudet och därmed driver upp 
både hyror och priser. Om utbudet av lokaler minskar och efterfrågan är densamma eller ökar, 
kan fastighetsägarna ta ut en högre hyra. Direktavkastningskravet beskriver hur driftnettot 
relaterar till köpeskillingen, där bättre marknader har lägre direktavkastningskrav. Höga 
hyresnivåer och låga direktavkastningskrav skapar bra förutsättningar för en byggboom där det 
utvecklas mycket nyproduktion. Investerare märker att marknaden är lönsam och utvecklar mer. 
Byggboomen skapar en ekonomisk topp där tillgångssidan ökar och investerarna får bra 
avkastning. Efter ett tag stabiliseras det och eventuellt kommer en sedan nedgång, driven av 
ökat utbud, minskad nyproduktion och ekonomisk nedgång.  

Det finns många exempel där fastigheter har stått för både uppgångar och nedgångar i 
ekonomin. Senast i historien är 08-krisen (Lieman-krisen) och 90-talskrisen (fastighetskrisen), 
som båda hade stor inverkan på ekonomin. Många tror att ekonomin fortfarande är inne i en 
rekyl från 08-krisen.  

3.1.1. 90-tals krisen 

Krisen som har påverkat Sveriges ekonomi mest är 90-tals krisen där avregleringar på 
finansmarknaden tillsammans med låga räntor skapade en överhettad ekonomi och inflation 
(Bäckström 1997). Den så kallade novemberrevolutionen anses vara startskottet på krisen där 
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regleringen på lån togs bort och det blev mycket lättare att låna efter det (ibid). Innan 
novemberrevolutionen var det mycket restriktivt vem som fick låna och hur mycket (ibid). 
Kapital sökte sig mer och mer till fastighetssidan vilket motiverade att fastighetsmarknaden 
stärktes och priserna ökade oavsett om det fanns substans bakom ökningen, alltså om det fanns 
något värde i ökningen (ibid). Låg ränta tillsammans med avregleringen summerades till att 
efterfrågan och utbudet ökade (ibid). Tillgångspriser och konsumentpriser steg och inflation 
var ett faktum (ibid). Det innebar att svenska produkter blev dyrare utomlands och exporten 
avstannade (ibid). Priserna steg utan en kvalitetsökning och internationella parter slutade 
investera (ibid). Riksbanken försökte hålla växelkursen fast med hjälp av penningpolitiken, 
vilket resulterade i en extremt hög och skenande ränta (Perbo 1999). När den fasta växelkursen 
sedan släpptes 1992 efter år av räntehöjningar för att försöka försvara kursen föll växelkursen 
30 % (ibid). Något som skiljer sig från andra finansiella kriser i historien är att det endast 
inträffade i Sverige och ses som en av världens fem stora kriser (ibid).  

3.1.2. 08-krisen  

Under 2008 skadades världsekonomin kraftigt av en finanskris som anses vara den största sedan 
depressionen på 30-talet (Hansson 2017). Krisen startade i USA och grundar sig i en 
bolånebubbla som byggdes upp av så kallade subprime-lån. Lånen hade en högre ränta för att 
kompensera för risken men såldes in med argumentet att värdet av fastigheten skulle öka och 
därmed skapa möjligheten att omfinansiera lånet. Samtidigt som subprime lånen gavs ut till alla 
som bad om det, startades en handel med dessa lån (Liebowitz 2008). Bankerna började 
använda sig av så kallade mortgage backed securities (MBS), vilket är ett slags kreditderivat 
som innebar att olika bostadslån packades ihop till en portfölj som bjöds ut till försäljning (ibid). 
Bankerna kunde därigenom minska risken från sin egen kreditgivning genom att sälja de dåliga 
subprime-lånen till en annan bank (ibid). Detta inträffade oftast i flera steg där kreditinstituten 
sålde vidare subprime-lånen till andra aktörer (ibid). Till en början erbjöd värdepapperiseringen 
attraktiv avkastning genom de höga räntorna och stigande bostadspriserna, men när lånen blev 
fler, bakades även osäkra lån in i portföljerna och säkerheten sjönk kraftigt (ibid).  

Det fanns endast tre ratinginstitut som riskbedömde finansiella instrument, de tjänade bra på 
MBS och om instituten inte gav bra rating skulle kunden gå till en av de andra två (Hansson 
2017). Så länge fastighetspriserna steg fanns det inga problem (ibid). Problemet uppstod precis 
innan krisen då räntan steg kraftigt (ibid). Många högt belånade hushåll fick svårt att betala 
räntorna på sina lån och tvingades lämna ifrån sig sina hem (ibid). Till följd av det ökade antalet 
övergivna hus och obetalda lån sjönk värdet på MBS kraftigt (ibid).  

Krisen slog inte lika hårt i Sverige som i USA men var fortfarande påtaglig (Hansson 2017). 
För att motverka krisen sänkte Riksbanken räntan samtidigt som staten gav enorma summor 
pengar till de större bankerna som värdesattes för viktiga för att tillåtas gå i konkurs (ibid). En 
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annan anledning till att Sverige klarade sig relativt bra var att fastighetsskatten på bostäder togs 
bort under 2008 och ersattes av en fastighetsavgift som motsvarade en mycket lägre summa för 
fastighetsägarna (ibid). En följd av krisen var att bankerna blev mer restriktiva med att låna ut 
pengar, det har lett till att kapitalstrukturen har lagts om i många företag till att idag utgöras av 
en större andel eget kapital (ibid).  

3.2. Hyresmarknaden och Tillgångsmarknaden 

För att förstå fastighetsmarknaden makroekonomiskt har Di Pasquale och Wheaton studerat 
fastighetsmarknaden och delat upp den i 2 delar, hyresmarknaden och tillgångsmarknaden. 
Skillnad mellan hyressidan och tillgångssidan är mest tydlig när byggnader inte är uthyrda av 
fastighetsägarna själva (Pasquale Wheaton 1992). Då finns det ett behov av en hyresgäst där 
bland annat utbudet bestämmer hyresnivån på lokalen. Samtidigt kan fastigheter säljas och 
köpas mellan investerare, transaktionerna sker på kapitalmarknaden eller tillgångsmarknaden 
och bestämmer tillgångspriset på fastigheten (Berg 2011). Tillgångsmarknaden är alltså 
fastigheter som förvärvas som en investering och hyresmarknaden är användningen av 
lokalerna i fastigheten (ibid). Den här analysen är inte applicerbar när fastighetsägaren också 
är hyresgäst som till exempel på bostadsrättsmarknaden i Sverige, där bestäms priset på 
fastigheten av utbudet direkt utan att först etablera en hyresnivå. Kopplingen mellan 
tillgångsmarknaden och hyresmarknaden illustrerar Di Pasquales och Wheaton (1992) i en så 
kallad fyrkvadrantsmodell, eller 4Q modell, som ser ut som figur 3 nedan.  
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Figur 3 4Q modellen Källa: Di Pasquales och Wheaton 

Modellen används för att finna jämvikten på fastighetsmarknaden (Pasquales Wheaton 1992). 
Det är en långsiktig jämvikt som efterfrågas för att marknaderna ska ha hunnit anpassa sig till 
en nivå där utbudet möter efterfråga. Den streckade rektangeln illustrerar när jämvikt nås. Där 
den streckade linjen korsar grafen är jämvikt för pris (P’), hyra (R’), byggande (C’) och stocken 
(Q’). Den första kvadranten, hyresmarknaden hyressättning, bestämmer marknadshyran efter 
ett traditionellt utbud och efterfrågakurva. Jämviktshyran bestäms av utbudet som motsvarar en 
vertikal linje från efterfrågakurvan i punkten där jämviktskvantitet finns. Den andra kvadranten, 
tillgångsmarknaden prissättning, bestämmer marknadspris för fastigheter. P’ är priset som 
uppnås vid en viss jämviktshyra och direktavkastningskrav.  

De två resterande kvadranter illustrerar utvecklingen av fastighetsmarknadens långsiktiga 
effekt på marknaden (Pasquales Wheaton 1992). Den tredje kvadranten, tillgångssidan 
bygginvesteringar, visar relationen mellan priset på fastigheter och hur mycket som faktiskt 
byggs. Linjen i grafen visar byggkostnaden på en viss marknad (Berg 2011). Den branta 
lutningen betyder att en liten prisökning på fastighetssidan ger en stor ökning på byggsidan. 
Den sista kvadranten, hyresmarknaden förändring i stocken, kopplar ihop nybyggnationen till 
den tillgängliga stocken som är ett mått på det totala utbudet.  

3.3. Jämvikt mellan två marknader 

När det är jämvikt på marknaden sammanfaller efterfrågad kvantitet med tillgänglig kvantitet 
och jämviktspriset är det pris som konsumenterna är villiga att betala för den kvantiteten (O’ 
Sullivan 2007). Det förklarar hur en produkt tas emot på en marknad. När sambandet appliceras 
på flera marknader som antas vara sammankopplade till viss del skulle man kunna förklara ett 
samband mellan flera marknader.  

Ett exempel som O’Sullivan (2007) tar upp i boken Urban Ekonomi handlar om hur nyttan 
förhåller sig till antal arbetande i en stad. Exemplet innehåller två initialt identiska städer i en 
region med totalt 12 miljoner invånare. Nyttokurvan ”initial nyttokurva” i figur 4 visar hur 
städernas nytta beror på diverse faktorer (O’ Sullivan 2007). De båda städerna har samma 
nyttokurva eftersom de är identiska med en jämvikt i punken i där regionens invånare delas upp 
lika mellan städerna med 6 miljoner invånare i vardera städer. O’Sullivan (2007) gör sedan ett 
scenario där det antas ske en teknologisk utvecklig i den ena staden vilket gör att den 
teknologiskt fördelaktiga stadens nyttokurva förskjuts uppåt till ”nyttokurva, innovativa 
staden”. I den bättre staden blir det en högre produktivitet och högre inkomst per capita. Med 
samma fördelning av invånare i regionen kommer den ena staden ha punkten j med $10 högre 
inkomst per capita än i den andra staden. Som en reaktion på nyttogapet kommer invånare flytta 
till den andra staden. Flytten kommer fortsätta tills det blir jämvikt mellan städerna enligt axiom 
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1 i Urban Ekonomi som beskrivs i kapitel 4.2.1. Den nya jämvikten kommer då bli i punkterna 
s och b med $75 per capita för båda städerna. En miljon invånare har alltså flyttat från den ena 
marknaden till den andra för att skapa jämvikt.  

 

Figur 4 Nyttokurva i städer Källa: O’Sullivan 

Det kan beskrivas som att det finns en gemensam efterfrågan, där utbudet konkurrerar i de olika 
städerna tills det blir jämvikt mellan två marknader. Om det appliceras på fastighetsmarknaden 
i Stockholm och man antar att kontorsmarknaden och bostadsmarknaden har lika utbud utifrån 
en projektutvecklares synvinkel eftersom utvecklaren kan teoretiskt sett välja att bygga 
antingen bostäder och kontor. Men bostadsmarknaden och kontorsmarknaden har å andra sidan 
olika utbud eftersom när de väl byggs är det antingen kontor eller bostäder. En utbudsbrist på 
antingen kontorsmarknaden eller bostadsmarknaden skapar en högre efterfråga vilket gör att 
utbudet som finns för projektutvecklaren används till det som har störst efterfråga och därmed 
ger högst lönsamhet för projektutvecklaren enligt figur 5. 
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Figur 5 Utbud och efterfråga ur projektutvecklares synpunkt Källa: Egen 

Om Stockholms bostads- och kontorsmarknad är jämförbara med scenariot som O’ Sullivan la 
fram i litteraturen kan studien appliceras på jämvikt mellan marknaderna. Om en av 
marknaderna, bostadsmarknaden, har en utvecklig som gör det mer lönsamt att utveckla det 
framför det andra, kontor, skulle det ske en byggboom. En byggboom av bostäder skulle göra 
att den marknaden så småningom avmattas lite vilket senare skulle leda till att den andra 
branschen expanderar tills det är lika lönsamt att bygga kontor som bostäder. Figur 6 visar 
principen på en kombinerad marknad som har ett gemensamt utbud.  
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Figur 6 Nyttokurva på två marknader Källa: O’Sullivan 

Det skulle kunna förklara bostadsboomen som varit i Stockholm de senaste åren. Veidekke 
(2017) skriver att Sveriges nyproduktion av bostäder i storstadsregioner har varit extremt höga 
de senaste åren med en ökning på 26 % sedan 2015 och 200 % jämfört med 2012 (ibid). 
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4. Litteratur - Kontorsmarknaden 

4.1. Introduktion till kontorsmarknaden 

Fastighetsmarknaden kan delas upp i två segment, bostadsfastigheter och kommersiella 
fastigheter. Den här studien fokuserar delvis på kontorsmarknaden som är en del av den 
kommersiella fastighetsmarknaden. Det innebär att det är en fastighetsägare som hyr ut lokaler 
i fastigheten till en bred kategori av verksamheter därav kontor (Morena och Truppi 2016). 
Kontorsmarknaden skiljer sig från andra typer av kommersiella fastigheter där läget och 
kvaliteten på byggnaden är viktiga faktorer (ibid). Andra faktorer som påverkar hyran på 
kontorsmarknaden är storlek, flexibilitet, ålder på byggnad enligt figur 7 nedan (ibid).  

 

Figur 7 Faktorer bakom kontorshyror Källa: Rodrigues 

De bästa lägena på kontor är ofta inom central business district (Rodrigues 2009) (CBD) vilket 
märks på prime hyresnivåer i dessa områden. För många verksamheter är läget på kontor ett 
sätt att visa framgången i företaget. Till exempel har bankkontor en historia av att ha 
extravaganta byggnader på fina lägen för att visa att banken är stabil och kommer finnas där 
länge. Detta är ett sätt att få kunden att känna förtroende och låta banken förvalta ens 
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förmögenhet. Det är också attraktivt för personalen att ha bra läge på kontoren vilket gör det 
lättare för företaget att rekrytera bra personal.  

4.2. Klusterteori 

Klusterteori är teorin inom urban ekonomi som beskriver varför städer är uppbyggda som 
kluster. Det finns fem axiom som gäller i urban ekonomi vilka presenteras nedan. 

4.2.1. Priset justeras för att uppnå lokaliseringsjämvikt  

Jämvikten uppnås när invånarna inte har något incitament att flytta. Alltså måste sämre lägen 
vara billigare för att kompensera det sämre läget. Det är samma fenomen för kontor, ett sämre 
läge ska ge bättre betalt för att kompensera det så det finns någon som vill ha betalt för att göra 
en uppoffring.  

4.2.2. Självförstärkande effekter leder till extrema utfall.  

En initial förändring som leder till en förändring i samma riktning leder till extrema utfall. Om 
det till exempel finns bilförsäljare utspridda i en stad och en av försäljarna flyttar för att placera 
sig bredvid en annan så har kunderna en chans att jämföra priserna på de här försäljarna vilket 
leder till fler kunder. Ökningen leder till att fler bilförsäljare vill ha samma läge på sina butiker. 
Det skapas då ett kluster av bilförsäljare. Detta blir ett självförstärkande fenomen som fortsätter 
i andra branscher och skapar en stad som är uppdelad på branscher. 

4.2.3. Externa effekter leder till icke-effektiva utfall  

Köparen betalar ett pris som motsvarar kostnaderna för att tillverka en vara. Det blir en extern 
effekt när någon annan bär kostnaden eller får vinsten av försäljningen av varan. En negativ 
effekt kan vara att det sällan är någon som betalar för miljöeffekterna som uppkommer vid 
tillverkningen. Ett lågt pris leder till överproduktion. En positiv effekt är till exempel när en 
granne målar sitt hus vilket leder till en värdeökning på husen runt omkring då området blir 
finare. Köparen av färg betalar alltså för högt pris då det borde delas upp på alla som tar del av 
vinsten. Ett högt pris leder till underproduktion. 
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4.2.4. Det finns skalfördelar i produktionen 

Produktionskostnaden per vara minskar när kvantiteten ökar. Då skapas det skalfördelar. Vissa 
produkter är nödvändiga i produktionen oavsett produktionsmängd vilket gör att kostnaden per 
vara minskar när det tillverkas fler. En annan fördel är att vid en större produktion är att 
arbetssätt kan bli mer standardiserade och eventuellt automatiseras. Det leder till mer effektiv 
produktion.  

4.2.5. Konkurrens driver vinsten till noll 

Om det inte kostar något för ett företag att gå in på en marknad kommer företaget satsa på 
marknaden tills vinsten är noll. Företag går in på marknaden och tillverkar liknande produkter 
till ett lägre pris vilket gör att konsumenterna vill köpa den produkten istället. Det leder till att 
konkurrenter sänker priset för att få kunder. Till slut är priset så lågt att företaget inte har någon 
vinst (O’ Sullivan 2007).  

De fem axiomen beskriver hur till exempel Stockholm är uppbyggd med en uppdelning av 
funktioner. Kontorsmarknaden är ett kluster i CBD, bostäder är kluster i andra delar av staden 
och handelsstråken är samlade. Man kan till och med se kluster inom kluster exempelvis på 
Södermalms handelsstråk där secondhandaffärerna och vegetariska restaurangerna ligger som 
ett pärlband.  

4.2.6. CBD 

Figur 8 visar hur en stad ofta är uppbyggd där bebyggelsen lokaliseras i närheten till 
arbetsplatsen (O’Sullivan 2007). CBD är centrum för kontor och människorna som arbetar i 
CBD bor ofta så nära CBD som möjligt (ibid). Utanför stadens kärna finns ett till kluster av 
fabriker och industrijobb med tillhörande bostadsområden (ibid). Grafen visar hyresnivåer i 
olika områden på y-axeln. Utan relationer bildas inte kluster och relationer är en tung vikt i 
företagande (Gustafsson 2003). Digitaliseringen av samhället medför att den mesta 
informationen som finns kan tas del av i princip överallt. Det finns dock viss kunskap som bara 
erhålls av att träffa en annan människa ansikte mot ansikte (ibid). Det medför att företag som 
är verksamma i samma bransch har fördelar av att nätverka med varandra, alltså kommer kluster 
bildas för olika branscher. Ett antagande är också att det är lättare och billigare att göra affärer 
om det finns kluster (ibid). Det finns starka tecken som pekar åt att innovationen kommer från 
människors nätverkande (ibid). Företags drivkraft är att tjäna pengar, utan innovation eller 
nytänkande finns det ingen konkurrenskraft och utan människors arbetsvilja och nätverkande 
finns ingen innovation. Därför finns kluster.  
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Figur 8 Klusterfenomen, avstånd till centrum Källa: O’Sullivan 

Figur 9 visar sambandet mellan storlek på staden i antal arbetare och lönen per person och dag 
(O’Sullivan 2007). Sambandet beskriver att om någon extern effekt skapar en ökning på antal 
människor som arbetar i en stad så kommer utbudet minska och efterfrågan öka vilket driver 
upp diverse priser. Fastighets- och bostadspriser ökar snabbt och då måste även löner öka för 
att täcka upp för de ökade kostnaderna. Det betyder att staden går upp för utbudskurvan från 
punkt i till punkt n. Jämviktslönen stiger då från $100 till $103 per dag och person. Antalet 
arbetare i staden stabiliseras på en jämvikt av 115 000 personer i det här exemplet. Det här 
skulle kunna förklara varför Stockholm CBD är begränsad till en viss typ av arbeten som ofta 
har högre löner än utanför. Ju tätare staden är, desto högre lön.  
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Figur 9 Utbud och efterfråga avseende löner Källa: O’Sullivan 

4.3. Stockholm 

Denna studie undersöker kontorsmarknaden i Stockholm och området innefattar Norrmalm, 
Östermalm, Södermalm, Gamla Stan och Kungsholmen. CBD är definierat som området på 
figur 10 vilken är tagen från Datscha (b 2018) genom Croisette Real Estate. Stockholm har de 
högsta kontorshyrorna i Sverige där CBD utgör området som har högst kontorshyra (JLL 2017). 
Det är ändå relevant att granska en större del av staden då det har varit stora hyresökningar på 
många orter. Den aktuella kontorsstocken är cirka 12 miljoner kvadratmeter jämfört med 11 
miljoner kvadratmeter år 1993 (Hermelin 2017). Under samma period har sysselsättningen ökat 
med cirka 50 % (Hermelin 2017). Det betyder att kontorsytan inte har ökat i samma takt som 
sysselsättningen vilket innebär att antingen minskar utbudet eller kontorsstorleken per anställd. 
Det är mycket troligt att båda delarna stämmer då i nuläget allt fler kontor har öppna 
kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser där arbetsytan per anställd minskar från 
20 kvadratmeter till cirka 12–15 kvadratmeter (CMB 2014). År 2014, enligt Vasakronans 
kontorsbarometer (2014) var eget kontorsrum den övervägande kontorsformen med 43 % och 
aktivitetsbaserade kontor stod endast för 4 %.  
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Figur 10 Karta över CBD Källa: Datscha och Croisette 

4.3.1. Prime kontorshyra 

Prime kontorshyra är den kontorshyran som är högst i staden vid ett visst tillfälle. Det är ett 
mått på hur bra den bästa marknaden går. Fastighetsbolaget Hufvudstaden (2018) beskriver året 
i korthet på årliga analytikermöten där bland annat kontorshyror presenteras för olika länder i 
Europa. Diagrammet visar att Stockholm har haft den största procentuella ökningen mellan 
2008 och 2017, där även kvadratmeterpriset är relativt högt.  

 

Diagram 1 Prime kontorshyra i storstäder i Europa 2008 och 2017 Källa: Hufvudstaden 

Prime hyran är inte aktuell för alla kontorslokaler i Stockholm utan det är endast ett fåtal lokaler 
som har haft en liknande utveckling, specifikt de lokaler som är moderna och har bra utsikt/läge 
(Engström 2017). Även fast det bara är vissa lokaler som ligger på prime nivå har ökningen 
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funnits på andra marknader också där fastighetsägare rapporterar rekordhöga hyresnivåer. Ett 
bra exempel är Arenastaden i Solna (ibid). Det är delade åsikter angående om hyresnivån 
kommer fortsätta öka eller stagnera. Bäckrud (2017) konstaterar att kontoren används mer 
effektivt nu men att hyresnivån kommer fortsätta uppåt. Att kontoren används mer effektivt 
betyder att ytan utnyttjas mer än tidigare, allt fler företag har öppna kontorslandskap och 
aktivitetsbaserade kontor. Hederos (2017) beskriver lokalen som en del av företagets identitet 
och att närheten till mötesplatser, restauranger och kollektivtrafik ökar, vilket CBD erbjuder. 
Det som inte nämns är att andra delar av staden har ökat attraktiviteten genom bättre 
tillgänglighet och fler mötesplatser och restauranger. Därför är det inte en fullständig analys 
om varför just CBD har haft den stora ökningen. Snarare att CBD har fått en sämre 
tillgänglighet i samband med ombyggnation av bland annat Slussen och Urban Escape. 
Malmsäter (2017) beskriver uppgången som ett klassiskt utbud och efterfråga problem där det 
råder en utbudsbrist på kontorslokaler medan efterfrågan är hög.  

4.3.1.1. JLL rapport 2017  

En kvartalsrapport för 2017 Q3 framställd av JLL beskriver Globala välmåendeindikatorer 
uppdelat på storstäder i världen. JLL är ett globalt fastighetsrådgivningsföretag som gör 
marknadsanalyser med statistik hämtad från deras kontor världen över. Rapporten delas in i 
olika marknadssegment där bland annat kontorssegmentet har studerats. Fastighetsbranschen 
har präglats av en högkonjunktur de senaste åren och de visar sig på siffror som vakans och 
BNP. Den genomsnittliga vakansgraden i Europa på 7,8 % är den lägsta sedan 2008. Vakansen 
korrelerar starkt med hyresnivån då det är ett mått på hur väl en marknad fungerar och hur utbud 
och efterfrågan ser ut.  

Hyressidan har också sett en förbättring under den här tiden med en genomsnittlig ökning på 
3,4 % jämfört med 2016 nivå på 2,7 % (JLL 2017). De globala nivåerna på hyresökning är 
positiva men det är inget spektakulärt för branschen, stora fastighetsmarknader som Bryssel, 
Paris, Washington DC har stabila ökningar och prime kontorshyror är så höga som de förväntas 
vara. Det som är uppseendeväckande i rapporten är att Stockholm har näst störst ökning på 
prime kontorshyror i hela världen. Mellan 2016 och 2017 har Stockholm en ökning på 17 % 
där Sydney är den enda staden som har en kraftigare ökning (JLL 2017). Om kontorshyran 
beror på BNP och vakansnivå borde andra städer som har haft lika bra utveckling av BNP och 
vakans också ha en kraftig kontorshyresökning men enligt figuren nedan så är det tydligt att det 
inte är fallet. Städerna som listas i rapporten är de städer som har haft högst hyresuppgång under 
2017 och gemensamt för alla städer är att de har stor befolkningsmängd och god BNP-tillväxt. 
Enligt Hufvudstadens årspresentation om året (2016) i korthet visar Stockholm en hög prime 
kontorshyra i kr/kvadratmeter jämfört med andra storstäder i Europa och det är endast London 
och Paris som har högre hyra än Stockholm. Stockholm är alltså tredje dyrast i Europa och har 
haft näst störst hyresökning i världen från den nivån. 
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Figur 11 Välmåendefaktorer Storstäder JLL 2017 Källa: JLL 

Det är noterbart att hyresuppgången i övriga innerstaden i Stockholm under 2017 har ökat med 
15 % och med 14 % i Solna/Sundbyberg (JLL spring 2018). Det är alltså inte bara en ökning 
på CBD som är observerad. Det som är intressant med den här observationen är att någonstans 
finns ett hyrestak och då kommer de högsta hyrorna stanna där medan andra områden i staden 
kan komma ikapp och konkurrera med prime-fastigheter. När CBD hyrorna stiger i den här 
takten blir det även en flytt till utvecklingsområden i Stockholm som till exempel Arenastaden 
i Solna, som är förhållandevis billiga, men ändå erbjuder bra läge med hänsyn till 
kommunikation och storlek.  

4.3.2. Vakans 

Sambandet mellan hyresförändringar och fluktuation i vakans är väl känt inom 
fastighetsbranschen. Sambandet härstammar från Blank och Winnick (1953) där lön jämförs 
med sysselsättning som sedan appliceras på fastighetsmarknaden i form av vakans och 
hyresnivå. I artikeln bevisas det genom statistiska undersökningar att det finns ett samband. 
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Utbudet och efterfrågan på fastighetsmarknaden resulterar i olika fenomen där vakans är ett av 
dem (Geltner och Miller 2014). Det skulle kunna analyseras som att vakans är en proxyvariabel 
för de bakomliggande faktorerna utbud och efterfråga. Vakans är svår att mäta då det inte alltid 
är självklart vilka lokaler som är tomma eller inte. De flesta företagen som mäter vakans 
sammanställer hur många kvadratmeter som ligger ute för uthyrning på olika hemsidor. Den 
volymen divideras sedan med befintlig kontorsstock som sammanställs utifrån hur mycket 
kontor som fastighetsägare anger finns. Det finns en kontinuerlig uppdatering av 
kontorsstocken baserat på rivning, omvandling och nybyggnad. Vakans är därför svårt att få ett 
rätt svar på och många konsulter anger olika vakansgrader på samma område och lokaltyp.  
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5. Litteratur - Bostadsmarknaden  

5.1. Bakgrund  

Bostadsmarknaden består av enbostadshus, småhus och flerbostadshus med antingen 
hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsmarknaden för bostadsrätter skiljer sig från den 
kommersiella fastighetsmarknaden. När en bostadsrätt skapas så säljs den vidare till en 
privatperson. Det är således samma person som äger fastigheten och som nyttjar den. Det som 
studeras i den här undersökningen är flerbostadshus med bostadsrätter i Stockholm på samma 
områden som kontorsmarknaden. Anledningen till att bostadsmarknaden med bostadsrätter 
undersöks är att utvecklandet av bostadsrätter i Stockholm har ökat avsevärt och priserna har 
stigit till aldrig tidigare skådade nivåer (Mäklarstatistik 2018).  

5.2. Bostadsbrist 

Bostadsmarknaden i Stockholm kan beskrivas som dysfunktionell. Det är mycket lång väntetid 
på en hyresrätt och bostadsrättspriserna är mycket höga. På en öppen marknad med perfekt 
konkurrens bestäms priserna enligt utbud och efterfråga vilket visas i figur 12 nedan. Den första 
grafen är på kort sikt där det finns ett specifikt utbud som marknaden justeras efter och den 
andra grafen är på lång sikt där utbudet ständigt förändras (Krugman och Wells 2012).  

 

Figur 12 Jämvikt utbud och efterfråga Källa: Krugman och Wells 
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Jämvikten mellan kurvorna blir marknadspriset. Detta sker när utbudet inte behöver regleras då 
alla konsumenter och producenter är nöjda (O'Sullivan, 2012). Utbud betyder inte bara att det 
ska finnas bostadsrätter tillgängliga utan det ska finnas bostadsrätter tillgängliga för ett pris som 
folk är villiga att betala. Det är där Stockholm har det största problemet vilket har lett till 
bostadsbristen. Det finns inte bostadsrätter som tillfredsställer behoven för de som söker 
boende. Man skulle också kunna säga att dom bostadssökande har för höga krav på läge.  

5.2.1. Historik 

Då en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i hyresrätt (SCB 2018) innebär det att det är en 
politisk fråga av stor betydelse. Det finns olika typer av bostäder i Sverige där hyresbostäder är 
upplåtelseformen som är till för invånarna som har det ekonomiskt svagt (Boverket 2014). 
Sverige har inte ”social housing”, med undantag för andra stöd som till exempel bostadsbidrag 
(ibid). Istället finns då hyresrätterna som ska fylla den funktionen. Hyresregleringen som 
infördes efter andra världskriget hanteras i hyreslagen om hur en hyra är skälig. 
Hyresregleringen togs bort och ersattes med ett bruksvärdessystem som efterliknar 
hyresregleringen på många sätt i några områden (ibid). 12 kap i jordabalken § 55 säger att: 

”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt 
belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för 
lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.” 

Bruksvärdet bestäms exempelvis av storlek, läge och hur modern lägenheten är utan att beakta 
byggnadsår och driftkostnader (Boverket 2014). Det är alltså inte som med bostadsrätter där 
det är en efterfrågan och utbudssamband som styr priserna. Ett problem som uppkommer av 
det här är att priserna är generellt lägre än för andra typer av lokaler så för en fastighetsägare är 
det inte lönsamt att bygga hyresrätter eftersom det innebär lägre hyresintäkter. För att motverka 
den processen så infördes det 2006 presumtionshyror som syftade på att förbättra 
förutsättningarna vid nybyggnationen av hyresrättslägenheter (ibid). Det möjliggör en högre 
hyra under de första 15 åren som efter den tidsfristen ska regleras till bruksvärdesnivåer. 
Croisette Real Estate genomförde en analys av investeringsstödet och konstaterade att 
investeringsstödet inte kommer påverka nybyggnationen av hyresrätter i storstäderna då de 
begränsade hyresnivåerna är för låga i jämförelse med marknadshyrorna (Davidsson 2018). 

Hyresregleringen började med hyror långt under en marknadsmässig hyra och fortsatte med det 
tills bruksvärdet infördes och i många orter så blev hyrorna marknadshyror men i Stockholm 
där priserna är avsevärt mycket högre än i andra orter i landet stannade hyrorna ändå under 
marknadspris (Boverket 2014). Ett problem är att hyresrätter ska vara till för de som inte har 
råd att köpa bostad men när priset är så mycket lägre än marknadsvärdet så släpps sällan 
lägenheten eftersom efterfrågan är mycket högre än utbudet. Hyresrätterna är också till för att 
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inte skapa segregerade områden utifrån ekonomisk status men de låga hyresintäkterna på 
hyresrätter medför att det inte byggs hyresrätter i de dyra områdena så det blir ändå segregering.  

Som följd av hyresregleringen har bostadsmarknadens prisförändringar koncentrerats på 
bostadsrätter. I Stockholm har priserna haft en stadig uppgång som stannade upp under 
sommaren 2017 (Mäklarstatistik 2018). Bilden nedan visar medelpris per kvadratmeter i 
Stockholm de senaste 14 åren.  

 

Graf 1Kvadratmeterpris per månad Stor-Stockholm Källa: Mäklarstatistik 

5.3. Bostadsutveckling 

Då det länge har varit bostadsbrist i Stockholm är bostadsutvecklingen ett faktum i Stockholm. 
Enligt statistiken i Veidekkes rapport svenska bostadsmarknaden 2017 svarar bostadsrätter för 
största volymen påbörjade bostäder (Veideikke 2017). Det finns en stor efterfråga på bostäder 
i staden där utbudet inte möter behovet hos invånarna. En hög produktionstakt medför att risker 
för felinvestering ökar vilket leder till högre kostnader för produktion (Olshov 2017). Den nya 
volymen nyproducerade bostäder är dyrare och fler än vad invånarna efterfrågar vilket leder till 
sänkta priser (ibid). Olshov (2017) anser att det är ett typiskt kännetecken för bostadsmarknaden 
med ”over”- och ”under shooting” i produktion och priser. Överproduktionen som finns i 
Stockholm nu kan bero på det ökade behovet av bostäder på grund av till exempel 
flyktingvågen, men behovet kan inte likställas med efterfrågan för nyproducerade dyra bostäder 
(ibid). Befolkningstillväxten är alltså annorlunda nu än vad den var varit tidigare så en ökad 
befolkningstillväxt nu kan inte säga ha gett en ökad efterfrågan.  

Nu när de som har behov av bostäder har det sämre ekonomiskt ställt än föregående år är det 
ännu viktigare att hyresrätter finns till ett tillgängligt pris. Istället har det byggts bostäder som 

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
YTD

Kr/kvm

Bostadsrätter kvadratmeterpris
Stor-Stockholm



39 
 

är dyra med mycket hög standard och bra läge. De som redan har en hyresrätt bor billigt och 
stannar, och de nya hyresrätterna konkurrerar med bostadsrättsmarknaden istället.  

Den teoretiska orsaken för att det sker en byggboom är när Tobin Q överstiger 1, det vill säga 
att priset för det befintliga beståndet överstiger kostnaden för byggnationen (ibid). Men när 
utbudet ökar i hög takt sänks priset och då minskar också Tobin Q vilket leder till minskad 
byggnation. Grafen nedan visar hur Tobin Q har förändrats genom åren och det är tydligt att 
det har varit lönsamt att bygga bostadsrätter i Stockholm sedan 2005. 

 

Graf 2Tobin Q Stor-Stockholm bostadsrätter Källa: SCB och Mäklarstatistik 

Enligt SCB gäller följande byggproduktionspriser under år 2016 där en procentuell ökning på 
8 % registrerades under året (SCB 2017 b). Diagrammet visar förändringen i byggkostnad i 
Stor-Stockholm. 

Område, Typ Pris/kvm 

Riket, flerbostadshus 45 040 

Stor-Stockholm, flerbostadshus 57 250 

Södra Sverige, flerbostadshus 34 484 

Riket, småhus 33 543 

Stor-Stockholm, småhus 43 720 

Södra Sverige, småhus 28 253 

Tabell 1 Priser för nyproducerade bostadshus 2016 Källa: SCB 
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Graf 3 Byggpriser i Stor-Stockholm, bostadsrätter Källa: SCB 

Enligt SCB (2017 b) är det en signifikant prisskillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter vid 
nybyggnation. I riket var kostnaden för bostadsrätter 52 698 kr/kvm till skillnad från hyresrätter 
som var 31 871 kr/kvm (ibid). Det beror till viss del på att markkostnaden per kvadratmeter 
skiljer sig mellan typerna, 13 783 kr/kvm för bostadsrätter och 4 134 kr/kvm för hyresrätter. 
Det är naturligt att markpriserna stiger när bostadspriser stiger, de är ett kommunicerande kärl. 
Graf 3 visar alltså inte endast de ökande byggpriserna utan bostadsprisökningen har också 
influerat ökningen. Det är inte ens säkert att det har skett en markant prisökning på 
byggkostnaden om markpriserna bortses.  

Diagrammet nedan visar hur mycket som har byggts i Sverige mellan 1975 och 2017 samt hur 
mycket som påbörjades under samma år. Under 2017 är det stor skillnad mellan det som 
påbörjades och de som färdigställdes. Det visar sig nu vara många byggen som omvandlas eller 
stoppas på grund av ett överutbud.  
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Diagram 2 Färdigställande av bostäder 1975–2017 Källa: SCB 

 

Diagram 3 Påbörjade bostäder 1975–2017 Källa: SCB 

Utifrån diagrammen kan det utläsas att de senaste åren är det stor skillnad på vad som påbörjats 
och vad som avslutats. Ett problem som Veidekke (2017) lyfter fram i sin analys av 
bostadsmarknaden är att antalet påbörjade bostäder inte behöver korrelera med antalet 
färdigställda bostäder. Om det faktiskt är så att de som beskrevs som påbörjade hösten 2017 
också skulle bli färdigställda skulle den ökningen närma sig miljonprogrammets 
bostadsbyggande (Veidekke 2017). Miljonprogrammets bostadsbyggande blev ett fiasko och 
präglar stadens bostadsbyggande än idag. När den här studien genomförs under 2018 är det inte 
ett frågetecken längre. De påbörjade bostäderna omvandlades eller byggstartades inte fullt ut.  
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5.3.1. Utvecklingen stannar abrupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bostadsmarknaden ser nu ut att vara övermättad i vissa områden och segment och eftersom 
bostadsutvecklingsprojekt tar mycket lång tid upptäcks det inte innan det är för sent och då 
börjar utvecklare tänka om. Ett exempel är Wallenstams projekt ”Orangeriet” där man 
omvandlar bostadsrätter till hyresrätter, enligt min bedömning en förlust för bolaget och en 
investering som tar mycket längre tid att räkna hem. VD för Wallenstam, Hans Wallenstam 
(2017) säger i en artikel i Fastighetsvärlden: 

”Vi upplever att marknadsläget på bostadsrättsmarknaden i Stockholm just nu är lite osäkert. 
Vi väljer därför att göra om första etappen av Orangeriet till hyresrätter efter att ha gjort en 
marknadstest av projektet där vi noterar att bostadsrättsmarknaden har svalnat av.” 

SSM skjuter också fram produktionsstarten för fem projekt i Stockholm där alla skulle bli 
bostadsrätter. VD Mattias Roos (2017) säger i en artikel i Fastighetsvärlden: 

”Den avvaktande marknad som har uppkommit under hösten till följd av konsumenternas 
osäkerhet, har haft en dämpande effekt på konverteringsgraden i vissa säljstartade projekt.” 

Småa och Brabo är ytterligare två fastighetsbolag som väljer att omvandla projekt till en 
blandning av hyresrätter och bostadsrätter, där hyresrätter är majoriteten, istället för de 
planerade bostadsrätterna. Fredrik Mattson (2017), VD för Brabo säger:  

”Den delvisa omställningen från enbart bostadsrätter till en kombination med hyresrätter i SIX 
Barkarbystaden innebär att vi möter den stora efterfrågan på hyresrätter. Det innebär också 
att vi anpassar oss efter rådande marknadsläge.” 

De här exemplen är bara några få i mängden och det syns en klar trend under hösten 2017 och 
när tidningen Fastighetsvärlden ställde frågan till 30 bostadsutvecklare var det 13 stycken som 
hade genomfört någon förändring i deras projekt (Fastighetsvärlden 2018). Det handlade om 
antingen uppskjutning, avyttring, omvandling eller rabatterat pris (ibid).  

5.3.2. Regleringar mot skuldsättning 

I mars 2018 kom ett EU direktiv för att motverka den makroekonomiska obalansen, rapporten 
resulterade i ett krav angående ränteavdragen i Sverige. Ändringarna kommer att genomföras 
januari 2019 (Hellekant 2018). Möjligheten att göra skattemässiga avdrag för räntekostnader 
gör att lånat kapital är mer lönsamt än eget kapital som skapar den makroekonomiska 
obalansen. Tidigare handlingar mot ökat skuldsättning har varit amorteringskrav 2016 och 
stärkta krav i slutet av 2017 men har inte haft stor inverkan på skuldnivåerna. Förslaget om 
ränteavdrag kommer dock endast påverka fastighetsföretag i deras beskattning, inte 

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/bilder-forhandstitt-oscars-hojdarbygge/
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privatpersoner. Sverige har höga incitament att låna pengar till fastighetsförvärv på grund av 
låg fastighetsavgift och höga ränteavdrag (ibid). Incitamenten bidrar till en ökning av 
hushållens skuldsättning.  

Ränteavdragsbegränsningen införs i ett förbättrande syfte men det skapar ett orosmoln över 
fastighetsbranschen och dess framtida lönsamhet (Ihrfelt 2018). Beroende på hur strikt 
begränsningen blir kan den drabba vissa branscher hårt, framförallt börsnoterade 
fastighetsbolag. Det finns en stor risk att det kommer drabba samhället i form av ett minskat 
byggande (Hellekant 2018). Det finns också en stor risk att Sverige blir mindre 
konkurrenskraftigt mot andra länder om Sverige inför en striktare ränteavdragsbegränsning 
(ibid).  

Ett annat problem med liknande regleringar som är till för att lösa makroekonomiska problem 
som exempelvis ökad skuldsättning är att det uppstår nya problem från lösningen. 
Amorteringskravet är till för att strama åt kreditgivningen till hushållen men kravet har endast 
höjt tröskeln till bostadsmarknaden (Veidekke 2017). De som drabbas mest är de som ska in på 
bostadsmarknaden för första gången och vänder sig istället till mamma-pappa-banken vilket 
inte löser problemen i samhället (ibid). I november 2017 uttryckte Veidekke (2017) sig att om 
marknaden blir mer reglerad kommer det utlösa en kris med osålda lägenheter, fallande 
bostadspriser och stopp i bostadsbyggandet vilket skulle leda till stora konsekvenser för 
samhällsekonomin. Osålda lägenheter, fallande bostadspriser och stopp i bostadsbyggandet är 
ett faktum och den största regleringen har inte ens införts än.  
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6. Emperi 

6.1. Intervjustudien 

Då alla intervjuade parter inte har samma roll i fastighetsbranschen har frågorna anpassats efter 
person. Intervjupersonen har kunnat styra intervjun åt det håll de vill för att öppna upp en mer 
intressant diskussion. Svaren sammanfattas under olika rubriker nedan för att kunna relatera 
informationen till teorin. 

6.1.1. Hur fastighetsmarknaden fungerar  

På frågan angående hur fastighetsmarknaden fungerar och vad som gör den annorlunda andra 
marknader svarar Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola att det är en väldigt 
reglerad marknad, rent av den mest reglerade marknaden av alla i Sverige. Det anses vara så 
eftersom det har funnits många marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckanden är när 
marknaden inte klarar sig själv så offentliga organ måste göra ingrepp för att reglera marknaden. 
Till exempel infördes bostadshyresregleringen under andra världskriget för att hyrespriserna 
steg och då förväntades det att utbudet också skulle stiga, om efterfrågan stiger så bygger man 
mer men under kriget så var alla andra resurser upptagna med att bygga andra saker. Då insåg 
politikerna att priserna skulle gå upp väldigt mycket och därmed infördes ett tak på priserna. 
Tanken var att det bara skulle vara under kriget men sen togs regleringen aldrig bort. Andra 
länder hade också ett hyrestak men det togs bort efter kriget. Sverige har haft hyresregleringen 
mer eller mindre sedan 1942.  

En annan anledning varför fastighetsmarknaden är så unik är att det innebär yttre 
omständigheter för andra. Vad en ägare gör med sin fastighet påverkar inte bara ägaren, utan 
andra också. Det är också en anledning varför fastigheter måste regleras, för att inte missgynna 
andra med hjälp av sin fastighet. Vidare är själva konceptet att en vara är ”att bo” väldigt 
speciell och därför måste den regleras för att inte hyresgästen ska bli utnyttjad. 

Det som intresserar investerare att gå in i fastighetsbranschen är enligt Hansson, forskare från 
Lunds Tekniska Högskola att fastigheter är skattemässigt gynnsamma. Det finns en säkerhet i 
fastigheter som leder till mer fördelaktiga lån. Fastighetsägare får alltså lättare lån än andra och 
då använder dom sig också av ränteavdraget som finns i Sverige. I januari 2019 ska det införas 
någon form av ränteavdragsbegränsning genom nya EU direktiv. Begränsningen ska införas för 
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att skapa symmetri mellan lånat och eget kapital som inte finns nu. Då fastigheter ofta 
finansieras med en hög andel lånat kapital får de givetvis negativa följder för fastighetsägaren. 
Det har innan varit aktuellt att se vad som skulle kunna åtgärda asymmetrin i finansieringen 
och då har Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola varit med och genomfört en 
utredning angående detta och kom fram till att en CBIT var det bästa alternativet. En CBIT tar 
bort alla avdrag, så det inte finns ränteavdrag längre. När det förslaget lades fram gjorde 
fastighetsbranschen motstånd och kontrade med att säga att det inte skulle byggas något mer, 
något som är ett orosmoment för politiker vid införandet av en reglering.  

6.1.2. Bostadsbyggandets inbromsning 

Frågan angående ifall bostadsbyggandet och bostadsprisökningen har bromsat in ställdes i de 
flesta intervjuer. Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola svarar att 
fastighetsbolagen anses fortfarande vara i krisläge, ekonomin går på steroider och det har gått 
väldigt bra för banker och bostadsutvecklare. Det senaste halvåret har det avmattats lite. Ett 
problem som finns på marknaden är att det finns för få fastighetsbolag så det skapas en 
oligopolmarknad och att dom därför tar ut orimliga vinster eftersom dom inte är speciellt 
konkurrensutsatta. Därför anser Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola att det 
kommer fortsätta byggas även om byggandet har avmattats, men det finns utrymme för en 
minskning av lönsamhet. Vidare reflekterar Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola 
att det har byggts fel typer av fastigheter. Det behövs regler på marknaden men nu har det gått 
så långt med regleringar att det har blivit orimligt. Exempelvis hyresregleringen som gör att det 
inte byggs hyresrätter. Billiga hyresrätter är inte attraktivt att bygga eftersom fastighetsägarna 
inte kan ta ut marknadshyror.  

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola anser att det faktum att 
bostadsrättsprojekt har avbrutits betyder att man kan tänka i termerna att man substituerar 
marknader som projektutvecklare. Anledningen till att bostadsutvecklaren omvandlade 
bostadsrätter till hyresrätter i sista sekunden var antagligen att det är lättare med den 
omvandlingen än till andra typer av lokaler, till exempel kontor, inte för att fastighetsägaren 
per se vill göra hyresrätter. Det borde ske mer byggnation av kontor i Stockholm om 
stadsplanen tillåter det.  

Uthyrningschefen på Fabege konstaterar att bostadsmarknaden har bromsat in och om 
kontorssidan istället observeras så anses det att den kommer gå upp ytterligare. 
Bostadsmarknaden har gått ner eftersom nyproduktionen, utbudet, har varit större än efterfrågan 
tillsammans med nya regler som har hämmat bostadsmarknaden. Givet att bostadsmarknaden 
bromsas kommer det påverka hela ekonomin negativt.  
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På kontorssidan byggs det väldigt lite på spekulation vilket betyder att en utvecklare som ska 
bygga kontor vill först veta att det kommer bli uthyrt innan det genomförs. På bostadssidan så 
byggs det å andra sidan oftare på spekulation då det har varit lönsamt att bygga bostäder på 
grund av bostadsbristen. Historiskt har utvecklare kunnat producera vad som helst inom 
bostäder och fått det sålt men när de står med stora bestånd som ingen köper dom för att 
marknaden är så dyr blir det svårt att räkna hem investeringen. Omvandlingen till hyresrätter är 
kostsam och tidskrävande och är inget att föredra för utvecklarna. Fabege har byggrätter där det 
finns ett val av att exploatera antingen kontor eller bostäder. Nu kommer Fabege fokusera på 
att utveckla kontor istället och det kommer antagligen andra på marknaden också att göra.  

VD för Regio anser att det är en anmärkningsvärd händelse att det är väldigt mycket kontor 
som har konverterats till bostäder de senaste åren. Enligt en annan utvecklare i Stockholm har 
endast det företaget konverterat mer än 100 000 kvm kontor till bostäder under det senaste året. 
Om man bygger bort kontor blir det brist på kontor och då stiger priserna. Det är inte hela 
sanningen men det är klart en stor faktor bakom det. Det har varit mer lönsamt att konvertera 
kontor till bostäder än att sälja kontorsfastigheten som den är. 

6.1.3. Vad de höga kontorshyrorna beror på 

Uthyrningschefen på Fabege anser att fundamentet bakom hyresökningen på 
kontorsfastigheter är substantiellt då det är historiskt låga vakanser och mycket hög efterfrågan. 
Dock anser uthyrningschefen på Fabege att vissa objekt har gått upp så mycket som det kan gå 
upp, alltså de objekt som har högst hyra i Stockholm. Spridningen på hyror har blivit större och 
att det är de sämre lägena som kommer fortsätta stiga för att de konkurrerar med CBD.  

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola anser att det borde bli en jämvikt, om det 
nu är så borde det bli mycket mer attraktivt att bygga kontor istället för bostäder. Så att man 
bygger det istället för att utveckla bostäder. Antingen är kontorsfastigheter undervärderade eller 
så är bostadsfastigheter övervärderat. En anmärkning är att det finns laggeffekter då det tar lång 
tid att bygga med hela planprocessen. Hade det varit en helt fri marknad så skulle det jämna ut 
sig så att det är samma avkastning för båda segmenten. Fastighetstypen borde inte spela någon 
roll. Men nu är det extremt långa planprocesser som gör att man inte är helt fri att bygga det 
man vill. Och att det finns mål dikterat att man ska bygga bostäder för att det är en bostadsbrist. 
Vad bostadsbristen egentligen är kan man diskutera. Hansson säger att det inte är en fri marknad 
och därför kan man nog se sådana avarter. Det är inte en fri marknad för att man inte kan bygga 
vad man vill på grund av regleringar. Det är så styrt och reglerat och det påverkar marknaden. 
Speciellt i Stockholm har dom haft ganska uttalade mål om vad som ska byggas och inte och 
att man inte får omvandla kommunala hyresrätter till bostadsrätter.  
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VD för Regio förklarar att vissa menar att nivåerna som Stockholm är på väg mot nu egentligen 
inte är speciellt höga. Utan att kontorshyrorna snarare kommer från en väldigt låg nivå. Den 
historiska utvecklingen skulle kunna vara en förklaring till att kontorshyrorna stiger i takten 
den gör nu. Jämförs Sverige med avseende på BNP och vakans med andra länder i Europa så 
har Sverige haft en fantastisk utveckling.  

Sverige som induceringsmarknad och etableringsmarknad har dragit till sig internationella 
företag som ska sitta på ett ställe i Stockholm, CBD, och är okänsliga för hyresnivåer. Det bidrar 
också till att dom har varit med och drivit upp hyror ordentligt. När hyror ska omförhandlas så 
betraktas grannens hyra som ett mått på vad andra hyror ska bara. Om det börjar drivas upp 
hyror så finns referenser för att fastighetsägaren kan driva upp hyrorna i huset mer. Så länge 
det inte uppstår vakanser när hyrorna ökar så kommer hyrorna fortsätta stiga. 

6.1.4. Klusterfenomen 

Klusterfenomenet reder ut ifall stadens geografiska position har något att göra med 
hyresnivåerna. Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola anser att eftersom 
bostadsmarknaden i Stockholm är så reglerad när det gäller hyresrätter har det inte skapat något 
incitament att utveckla hyresrätter. Det har även lett till att det är reglerat baserat på vem som 
får och inte får bygga i staden. Vilket gör att det blir väldigt bra för de som får bygga då dom 
får monopol på sin egen mark. Detta har skapat klusterfenomen i Stockholm där det är mycket 
svårt att bo i innerstaden utan att betala höga priser. Det gör att de som får chansen att komma 
in på bostadsmarknaden, till exempel får en hyresrätt i Stockholms innerstad får en vinstlott 
som dom flesta aldrig kommer lyckas med. Det blir också en inlåsningseffekt för de som väl 
får en hyresrätt i innerstaden då dom aldrig kommer kunna bo så billigt med så bra läge någon 
annan stans. Då stannar hyresrätten i familjen och går i arv eller säljs svart.  

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola pratar om kluster i staden genom att 
olika arbetsformers behov i staden. Kluster skapas ofta när tjänsteföretag, 
kunskapsproducerande företag, advokatbyråer, reklambyråer osv då sådana typer av 
verksamheter har nytta av att kommunicera ansikte till ansikte. Ofta sker kunskapsutbytet vid 
sidan av arbetet, på luncher och ”after work”. Det kan också vara så att två olika arbetsgrupper 
behöver arbeta tillsammans i vissa fall till exempel en advokat. Finansmarknaden är typiska 
företag som har nytta av klusterverkasamhet, sen om det beror på personalnytta eller arbetsnytta 
är osäkert. Kunskapsintensiva branscher med goda löner är de som vill ha tillgång till city.  
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6.1.5. Malmö 

I Malmö har CBD blivit vakant när västra hamnen erbjuder nya moderna kontor i utkanten av 
staden och innan dess var det Hyllie som blev populärt i staden, vilken är ännu längre bort från 
centrum. Men när arenastaden och Solna businessarena byggs i utkanten av centrala Stockholm 
så verkar det inte konkurrera lika mycket med CBD.  

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola ger en förklaringsfaktor att det är mycket 
fler personer som reser till Stockholm och då vill man ha kontoren centralt. Frågeställningen 
om att finansbranschen spelar roll då det är en bransch som sätter stor prägel på staden håller 
Hansson med om. Det beskrivs som en stor förklaringsfaktor och på så vis är Stockholm väldigt 
sårbar beroende på vad som händer i finansbranschen. Fastighetsbranschen och 
finansbranschen är två branscher som är tätt sammankopplade.  

Investment manager på Brunswick Real Estate konstaterar att de som har flyttat ut till de 
moderna kontoren i ytterkanten av Stockholm är väldigt stora företag som har mycket personal 
som inte behöver vara i staden och som inte har mycket möten med andra företag. De företagen 
blir dels erbjudna fräschare lokaler, mer attraktivt än innan, och att de får lägre hyra än i 
centrum. De kanske inte ens fick plats att sitta i CBD för det finns få stora kontor. De företag 
som flyttar ut till utkanten satt redan på sämre lägen än prime tidigare så alla har gjort en 
uppgradering, förutom Swedbank. Investment manager på Brunswick Real Estate tror att det 
kommer ske en större flytt av företag till exempel Arenastaden och Solna businesspark. Det är 
få företag som ser på Stockholms som investeringsmarknad utan det är befintliga 
fastighetsägare som bygger om och höjder hyror istället. Andra fastighetsföretag tittar utanför 
Stockholm. 

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola beskriver Stockholm som annorlunda 
än andra storstäder då det inte byggs skyskrapor centralt. Det som byggs på höjden är precis 
utanför staden istället. I Paris bygges ett affärscentrum vid sidan av centrum. I gamla centrum 
byggs inget nytt så där har man separerat historiska centrum från affärscentrum. Stockholms 
motsvarighet är Kista eller Arenastaden men det ser man inte ens från staden, det kan man inte 
jämföra med. Det skulle kunna jämföras med Västra hamnen i Malmö där det gamla CBD 
konkurreras ut. Men det har inte hänt i Stockholm på samma sätt. Det finns inga nya lokaler i 
CBD men företagen flyttar ändå inte till kista och arenastaden i bred utsträckning, flytten sker 
inte i Stockholm på samma sätt som i Malmö och Paris. 

Uthyrningschefen på Fabege kommenterar angående ifall marknaden i Arenastaden och 
marknaden i CBD kommunicerar. Uthyrningschefen konstaterar att dom gör det då 
Arenastaden kompletterar CBD med större tillgängliga ytor. Det finns inte tillräckligt stora 
vakanta ytor som är tillräckligt bra för företagen. Och då har de ingen valmöjlighet att sitta i 
stan för det finns inga objekt lediga där, även om dom hade kunnat betala det som krävs. Och 
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då konkurrerar förortsstäderna eftersom då väljs ett sämre läge framför CBD just för utbudet är 
större. Det hade kanske inte varit aktuellt för några år sedan om det valet hade funnits att sitta 
i CBD.  

6.1.6. Finansiella marknaden och fastighetsmarknaden 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola förklarar hur finansmarknaden och 
fastighetsmarknaden är sammankopplade genom att beskriva att banker ofta investerar i 
fastighetsbranschen och att fastighetsbranschen är väldigt beroende av räntan som bankerna ger 
ut. Vid en eventuell ränteuppgång eller reglering av ränteavdrag kommer det påverka både 
fastighetsbolaget och finansbolag. Fastighetsbolag som har hög belåningsgrad kommer inte 
klara en reglering av ränteavdrag medan de andra antagligen kommer klara det. 
Företagsklimatet är dynamiskt, alla företag kan inte finnas kvar alltid, de kanske behöver se om 
sin finansiering och lägga om den, då kommer vissa slås ut och vissa klara sig. Det är synd om 
dom som drabbas men på lång sikt så är det bättre att ha ett stabilt system som är hållbart än att 
företag är överbelånade. 80 % av Sveriges förmögenhet ligger i fastigheter och händer det något 
på fastighetssidan påverkar det finansiella systemet och Sveriges förmögenhet. 

Investment manager på Brunswick Real Estate säger emot vad Hansson Lunds Tekniska 
Högskola beskriver om hur fastighetsbolagen kommer klara ränteavdragsbegränsningen och 
jämför det med latent skatt, man visste inte hur man skulle hantera det i början men efter ett tag 
så anpassar sig marknaden. Marknaden anpassar sig till transaktions- och finansnivå till nya 
regelverk men det kan bli en volatil period i början när folk inte vet hur de ska prissätta eller 
hur man ska se på produkten. Om regleringen sker så kommer alla transaktioner och all 
finansiering hamna på en ny nivå eftersom det slår alla. Investment manager på Brunswick Real 
Estate tror inte att marknaden kommer bromsa in. Beroende på hur företag hanterar det internt 
kommer de behöva lägga om finansieringen av företaget.  

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola beskriver att om finansbranschen är 
lönsam finns det höga löner och därmed råd att betala höga hyror som gör att fastighetsvärden 
ökar. Det är en förklaring till toppnivåer av både bostadspriser och höga nivåer på kontor 
generellt men inte den stora ökningen de här tre åren. Det beror på att Stockholm har en relativt 
stor finansmarknad relativt landets storlek också samt att storbankerna är stora i förhållande till 
BNP. 

6.1.7. Vad gör Stockholmsmarknaden unik? 

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola kommenterar angående varför 
Stockholm har haft den stora hyresökningen med att en förändring vill man gärna förklara med 
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att någonting har ändrats annars är det lite svårt att förstå varför något har förändrats. Att 
hyresnivån generellt är hög jämfört med andra storstäder har nog att göra med digitaliseringen. 
Till exempel att finansbranschen koncentrerades väldigt mycket till Stockholm. I början så 
trodde man att digitaliseringen skulle leda till att man satt hemma och arbetade. Men istället 
blev det tvärt om att nu behöver man inte lokalkontor på alla orter så man kunde koncentrera 
allt i Stockholm. Samma sak hände också i andra städer. 

Investment manager på Brunswick Real Estate tycker att Stockholm är en unik stad jämfört 
med andra stora städer i Norden för att staden agerar som en knutpunkt. Stockholm är mer 
attraktivt än Oslo, Köpenhamn och Helsingfors för internationella investerare. Det är en väldigt 
likvid fastighetsmarknad och befolkningstillväxten ökar och makroekonomin har varit väldigt 
gynnsam. Utbud och efterfrågan är också en faktor att ta med, utbudet har helt enkelt varit lägre 
än efterfrågan. Anledningen till att efterfrågan har varit så hög är att Stockholm, kombinerat 
som stad och ekonomiskt läge, är attraktiv för investerare. 

Uthyrningschefen på Fabege anser att det som gör Stockholm unikt är det geografiska läget, 
att staden är begränsad på ett sett och att den växer totalt sätt, hela ekonomin växer. Att 
Stockholm är unik på just fastighetssidan beror enligt Fabege på att det har byggts för lite vilket 
har lett till för litet utbud. Det finns knappt några vakanser i staden på kontorssidan och 
efterfrågan är alldeles för stor. Det har byggts en del men när det har byggts något nytt så har 
samtidigt något gammalt konverterats eller rivits. Det totala tillskottet på marknaden har inte 
varit så stort även fast det har byggts mer. Det är nog för att man har haft en ganska låg standard 
runt om så det är mycket som går att konvertera. Efterfrågan är större på bättre lokaler och alla 
ställer mycket högre krav 

VD för Regio beskriver att bostadsrättsbegreppet är ganska unikt för Sverige i stort. Sverige 
som marknad är ett av de europeiska länderna som har mått allra bäst. Många ser Sverige och 
Norden som en ”safe haven” både på tack vare det positiva ekonomiska klimatet och att det är 
bra att göra affärer. Stockholm är också geografiskt begränsad med vatten som omringar staden. 
Själva innerstan är inte så stor, speciellt om man använder begreppet innanför tullarna, så är 
den klart begränsad och den växer inte mer. Det finns inte fler ställen att bygga på.  

6.1.8. Minskade kontorsstorlekar och moderna kontor 

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola vill förklara hyresökningen på kontor 
genom att det är bristen på moderna kontor som styr. Det har knappt byggts något i CBD sen 
Hötorgsskraporna på 60-talet. Det kanske är en kombination mellan läge och bristen på 
moderna kontor. Stockholm drev på kontoriseringen av city på 50- och 60-talen och ledde fram 
till stridigheter och rev gamla bostäder. Det blev ett stort trauma av rivningen vilket medför att 
det nu byggs rätt lite nytt i Stockholms innerstad.  
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Uthyrningschefen på Fabege beskriver att kostnad per arbetsplats har gått ner även fast hyran 
har gått upp. Många som har flyttat till Fabege har fått sänkt hyra även fast det är nyare och 
bättre kontor men de sitter mindre så kostnaden blir mindre per anställd. Många företag har 
halverat arbetsytan. Det är en faktor vid ökningen av kontorshyror, när man slår ut det på 
totalkostnaden betalar de fortfarande inte mer. I Stockholm stirrar man sig blint på 
kvadratmeterkostnad men om man tittar på vad det kostar per anställd blir det stor skillnad. Den 
trenden kommer fortsätta att man sitter ännu tajtare, historiskt har det varit upp mot 20 
kvadratmeter per anställd och nu är det nere på cirka 10 kvadratmeter per anställd eller lägre. 
Allt fler företag efterfrågar åtta, sju, sex kvadratmeter eftersom vid en aktivitetsbaserad 
arbetsplats behöver man inte ha lika stort antal platser som anställda då det aldrig är 100 % 
beläggning, enligt Fabeges mätningar kommer beläggningen aldrig över 50 % då det alltid är 
någon som är sjuk, föräldraledig, på möten eller liknande.  

Uthyrningschefen på Fabege fortsätter analysera de moderna kontoren och säger att det spelar 
väldigt stor roll. Läget är viktigt men tittar man på hur modernt ett kontor är och hur man kan 
nyttja. Graden av anpassning har ökat de senaste åren, man vill använda kontoren till mycket 
mer. Det är viktigt att få till en bättre arbetsmiljö för att det ställs högre krav om man vill sitta 
fler på samma yta.  

6.1.9. Problemformuleringen för studien 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola reflekterar angående 
problemformuleringen för studien och håller med. Det är även mycket politiskt, att man har 
gjort planer för att bygga bostäder och inte andra fastighetstyper för att det anses vara en brist 
på bostäder. Det är svårt att förklara på något annat sätt än att det är bostadsmarknaden som har 
påverkat kontorshyrorna, det är ingen reglering som direkt ligger bakom kontorshyran på det 
viset. Det har ansetts som en säkrare investering att bygga bostäder än andra typer av 
fastigheter. De bygger inte spekulativt, och nu när intresset har gått ner lite byggs det inte alls. 
De tänker att det alltid kommer finnas en bostadsbrist i Stockholm och bostadsrätterna alltid 
kommer bli sålda så det är en säkrare investering än lokalmarknaden där de kan flytta lite när 
som helst. Det borde börja byggas mer kontor där kontorshyrorna skulle kunna gå upp ännu 
mer. Det förutsätter att det inte är en bubbla. Om det är en bubbla och bostadsfastigheterna är 
övervärderade ska det inte baseras på siffrorna vi har nu, då kanske bostadspriserna ska sjunka 
istället för att kontorspriserna ska gå upp.  

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola beskriver att om det var moderna kontor 
som låg bakom kontorshyran borde de lägre nivåerna i CBD vara mycket lägre. Det tyder 
egentligen på att kontorshyror har varit för låga. Allt är ju relativt så de har varit för låga relativt 
med konkurrensen alltså bostadsmarknaden. Och det beror på att bostadspriserna har ökat 
mycket. En kvot mellan bostad och kontor hade varit ett direkt kvitto på vad som sker. 
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Investment manager på Brunswick Real Estate konstaterar att det fortfarande är en 
bostadsbrist och tror att det kommer vara legalt svårt att omvandla bostäder till kontor igen. 
Men hade det varit genomförbart så hade det varit lönsamt eftersom det har skett ett skifte nu. 
För bara några år sedan hade man inte tvekat på att bygga bostäder men nu har det byggts så 
mycket att det nästan har blivit en bubbla, man har i alla fall nått ett klimax med bostäder men 
inte ett klimax med kontorshyror. Att kontorshyrorna går upp som dom gör beror på att det 
saknas kontor och att hyresgäster är beredda på att betala höga hyror. Det är samma ytor i staden 
som hela tiden indexeras om, då går hyrorna bara upp. Det är på grund av att det inte har byggts 
kontor, det har bara fokuserats på bostäder. Hade man istället för 5 år sedan byggt lite kontor 
istället för bostäder hade vi inte befunnit oss i den här situationen idag.  

6.2 Kvantitativ modell  

6.2.1. Statistikinsamling  

Statistik om kontorshyresutvecklingen är svår att få exakta siffror på då det sällan är en och 
samma kontor som visar en kontinuerlig ökning. Fastighetsägare som äger kontorsfastigheter 
har sällan renodlade kontorsytor utan det vanligen är handel i bottenplanet. Det är därför svårt 
att se ökningen på kontor även om det är en värdeökning på ”kontorsfastigheten”. Det är därför 
mycket tidskrävande insamlingsarbete som inte framgår i studien.  

Hufvudstaden redovisar i varje årsredovisning marknadshyror för olika områden i Stockholm. 
Den statistiken används för att se ökning av kontorshyror i olika delar av staden. Det är 
intressant att se vad som har hänt på andra delar av staden förutom CBD för att se det finns en 
svallvågseffekt. Marknadshyrorna anges exklusive fastighetsskattetillägg vilket är det som 
normalt anges i en lokalhyra då hyresgästen står för fastighetsskatt utöver hyran (Hufvudstaden 
Årsredovisning 2016). Marknadshyrorna anges också i ett spann där medelvärdet antas vara 
medelhyra och den högsta nivån antas vara högsta nivån i det specifika området. Ett exempel 
på hur det redovisas i årsredovisningarna enligt figur nedan. 
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Figur 13 Marknadshyror december 2016 Hufvudstaden ÅR 2016  

Fabege redovisar i deras årsredovisningar orealiserade värdeförändringar och fastighetsvärde. 
Orealiserade värdeförändringar betyder värdeförändringarna under året som inte ingår i 
transaktioner (SCB 2017). Fabege anger att orealiserade värdeförändringar i beståndet beror på 
hyresökningar och minskning av direktavkastningskrav (Fabege Årsredovisning 2017). 
Exempel på hur det redovisas i årsredovisningarna ses figur 14. Med användning av 
orealiserade värdeförändringar i kalkylen fås en värdeförändring för ett mer jämförbart bestånd, 
inte en värdeförändring för hela fastighetsbeståndet. Tar man med realiserade 
värdeförändringar skulle beståndet kunna bytas ut från ett år till ett annat med helt olika värden 
på fastigheter, det är inte den typen av värdeförändring som är intressant i den här studien.  

 

Figur 14 Orealiserade Värdeförändringar Fabege Årsredovisning 2017 
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Vasakronan är den största fastighetsägaren i Stockholm CBD (Hufvudstaden Årsredovisning 
2016). Vasakronan rankas även som den största fastighetsägaren i Sverige (Vasakronan a 2018) 
och har ett bestånd på 74 % kontorsfastigheter och 16 % handelsfastigheter baserat på 
hyresintäkter (Vasakronan b 2018). I Vasakronans årsredovisningar redovisas fastighetsvärde 
uppdelat på stadsdelar men inte på fastighetstyp. Statistiken tas med för att se en ökning på en 
specifik ort. Informationen redovisas i årsredovisningarna exempelvis enligt figuren nedan. 

 

Figur 15 Fastighetsbestånd Vasakronan Årsredovisning 2010 

Bostadsprisutveckling är mer lättillgängligt och enklare att förstå då det är samma part som 
äger och nyttjar lokalen, därför berättar priset både nyttjandevärdet och fastighetsvärdet i ett. 
Bostadsprisstatistik samlas in både från HOX Valueguard och mäklarstatistik. På 
mäklarstatistik (2018) insamlas statistik på kvadratmeterpris för hela Stockholm de senaste 10 
åren. Index finns i Excel format från HOX Valueguard (2018). Exempel på hur informationen 
ser ut på mäklarstatistik enligt figur nedan. Utifrån grafen kan årsstatistik avläsas.  
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Figur 16 Prisutveckling Stockholm Mäklarstatistik 2017 

Anledningen till att både Mäklarstatistik och Valueguard används är för att komplettera 
informationen och försöka skapa en verklig och nyanserad bild av hur marknaden har sett ut. 
Likaså med kontorsstatistiken så används både Fabege, Hufvudstaden och Vasakronan för att 
ge en bättre bild av marknaden.  

6.2.2. Beräkning och process av statistik 

Bostadsstatistiken används för att göra en graf över utvecklingen. Kvadratmeterpriset utgör 
grund för en procentuell ökning. Serien indexeras också för att kunna jämföras med 
kontorsstatistiken. Indexserier är vanliga i alla branscher och är ett sätt att jämföra flera olika 
grafer som inte börjar i samma punkt. När en serie indexeras så startar den alltid i 100 och 
ökningen appliceras på 100 istället för det egentliga begynnelsevärdet.  

För att kunna genomföra en kvot mellan bostadsvärden och kontorsvärden behöver 
kontorsstatistiken vara i samma format som bostadsvärdet, det vill säga i kr/kvm. Statistiken 
från Fabege som beskriver orealiserade värdeförändringar under året och marknadsvärde räknas 
om till procentuell ökning och sedan indexserie. Den rapporterade orealiserade 
värdeförändringen divideras med marknadsvärdet samma år minus den orealiserade 
värdeförändringen. Kvoten blir då den procentuella ökningen som sedan binds ihop till ett 
index. Sedan räcker det med ett fåtal exempel på kvadratmeterpris för att kunna göra en 
värdeserie med kr/kvm.  

Resultatet från båda fastighetstyperna divideras för att skapa en kvot mellan kontor och bostäder 
för att visa på lönsamhetsskillnad. En annan kalkyl genomförs också där fastighetsutvecklares 
vinst beräknas för olika scenarion. Vinst beräknas för kontor där värdet av fastigheten beräknas 
genom driftnettot som baseras på hyran och drift och underhåll (DoU), dividerat med 
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direktavkastningskrav för området, sedan subtraheras byggkostnader. För bostäder summeras 
insats och lån, där insatsen är det som köparen betalar och lånet är delen av 
bostadsrättsföreningens lån som också utgör en del av den totala ersättningen till utvecklaren. 
Efter det subtraheras byggkostnaden. I en sådan kalkyl kan olika scenarion appliceras för att se 
hur lönsamheten förändras.  

6.2.3. Modell och scenarion 

En kalkyl genomförs för att kunna jämföra hur marknaden skulle reagera på olika scenarion. 
Scenariot tar med faktorer som: 

 Kontorshyra 
 Driftnetto 
 Drift och underhåll 
 F-skatt 
 Yield 
 Insats från köpare 
 Lån i föreningen 
 Byggkostnad 
 Vinst 

För kontor beräknas fastighetsvärdet ut genom att beräkna driftnettot för fastigheten dividerat 
med yielden. Yielden är en värderingsmultipel som anger hur mycket fastigheten är värd 
relaterat till driftnettot. Den är olika för olika typer av fastigheter och marknader. 
Byggkostnaden subtraheras sedan från värdet varvid det sammanlagda värdet av vinst och 
byggrätt återstår. För bostäder sätts värdet till summan av insats och lån där byggkostnaden 
sedan subtraheras för att på samma sätt få det sammanlagda värdet för vinst och byggrätt. Det 
sammanställs i enlighet med kalkylen nedan. Beräkningar som genomförs i kalkylen är 
följande: 

 Driftnetto: Hyra – kostnader 
 Värde: Driftnetto / Yield 
 Vinst+byggrätt: Värde – Byggkostnad 
 Vinst+byggrätt: Insats + Lån i förening – Byggkostnad 
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Tabell 2 Vinstkalkyl 

  

Scenario 1
Bästa läge, CBD Stockholm

Kontor Bostad
Kr/kvm Kr/kvm

Hyra 6 000 kr       
Kostnader 700 kr           
Driftnetto 5 300 kr       
Yield 3,50%
Värde 151 429 kr   Insats 140 000 kr         

Lån i förening 16 000 kr           
Byggkostnad 40 000 kr-     Byggkostnad 45 000 kr-           

Vinst+byggrätt 111 429 kr   Vinst + byggrätt 111 000 kr         
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6.3. Sammanställande resultat 

6.3.1. Litteratur 

6.3.1.1. Fastighetsmarknaden - Kontor 

Fastighetsmarknaden beskrivs i hög grad som en unik marknad i Sverige eftersom den utgör en 
stor del av förmögenheten och påverkar landets ekonomi mycket. Fastighetsmarknaden delas 
upp i två delar, bostadsmarknaden och den kommersiella fastighetsmarknaden. Den 
kommersiella fastighetsmarknaden är en tillgångsmarknad där företag förvärvar fastigheter för 
att skapa ett värde. Fastighetsmarknaden skiljer sig från andra tillgångsmarknader då den är 
anses vara skattemässigt gynnsam. En utredning visade dock att fastighetsmarknaden inte var 
lika skattemässigt gynnsam som tidigare ansetts. Fastighetsmarknaden är sammankopplad med 
finansmarknaden och finansiella kriser och fastighetskriser separeras sällan. Både krisen 1990 
och 2008 bevisade sammankopplingen tydligt. På 90-talet blev en konsekvens från 
bostadsmarknadens regleringar en finansiell nedgång som skakade landet. Perbo (1999) 
beskriver att det enväldigt var bostadsmarknaden som skapade den finansiella nedgången som 
sedan blev en ekonomisk depression. Under 2008 var det snarare den finansiella marknaden 
som ledde till en nedgång på fastighetsmarknaden där MBS (värdepapperiserade bostadslån) 
var den stora fallgropen som ledde till stora nedgångar i ekonomin vilket i sin tur ledde till 
högre räntor. Enda anledningen varför Sverige klarade sig mycket bättre än andra länder var på 
grund av fastighetsskattsregleringen vilket är ännu ett bevis för hur tätt sammankopplade 
branscherna är. 

Kontorsmarknaden är en del av den kommersiella marknaden där fastighetsföretag äger 
fastigheter som hyrs ut till företag som vill ha sina kontor i fastigheten. Fastigheternas kvalité 
varierar men för att locka hyresgäster krävs bra kvalité och bra lägen, helst nära 
kommunikationer eller i Central Business District.  

Enligt 4Q modellen så påverkas kontorshyrorna av utbud och efterfråga för ett specifikt fall 
som i sin tur bestämmer den existerande kvantiteten. Pris på fastigheter bestäms av hur mycket 
som byggs och vilken hyra som fastighetsägarna kan ta ut. Alla delar sammankopplas på lång 
sikt i en kvadrat som förklarar hur till exempel kontorsmarknaden fungerar i Stockholm. Enligt 
klusterteorin beror hyresnivåer i städer på grund av klusterformationer som skapas efter olika 
branscher. Kontorshyrorna är alltså högst där branschen som kan betala högst löner och 
klusterna med bostäder där arbetstagarna bor har högst bostadshyror.  

Fem axiom inom klusterteori beskriver hur Stockholm är uppbyggd baserat på olika funktioner 
i olika branscher. Hyrorna är högst där det är bäst läge och lägst vid sämst läge för att 
kompensera det. Om två av samma sorters verksamhet är belägna intill varandra så gynnas båda 
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av fenomenet då det lockar fler kunder än endast en verksamhet och det skapar konkurrens. Det 
finns fördelar att inte behöva göra alla delar i en verksamhet. Om alla typer av en verksamhet 
är belägna nära varandra kan varje verksamhet fokusera på enskilda delar för att bli bättre och 
ta ett bättre pris. Företag går in i en marknad och satsar tills vinsten är noll. Axiomen härleds 
till resultatet att hyrorna är högst i CBD för att det är bäst läge. Men det bästa läget beror på att 
kontor av liknande verksamhet är belägna intill. Det betyder också att företagen som befinner 
sig inom klustret fokuserar på delarna de är bäst på och kan ta bäst betalt för det och kommer 
göra det tills vinsten är noll. Det betyder också att om företagen har utrymme för vinst har också 
utrymme för att betala en högre hyra.  

Fastighetsbolaget Hufvudstaden analyserar och jämför regelbundet kontorshyror i olika 
europeiska städer. Av deras analys framgår att Stockholm har haft en mycket stor ökning i 
kontorshyror mellan 2008 och 2017 och att Stockholm även har högt kvadratmeterpris jämfört 
med flera andra europeiska städer. Det visar sig att det är prime lägen, som har haft den bästa 
utvecklingen. Det vill säga kontor som är moderna och har bäst läge i förhållande till 
mötesplatser, restauranger och kollektivtrafik.  

JLL beskriver i sin Nordic Outlook rapport att Stockholm har haft den näst största ökningen för 
kontorshyror under det gångna året. Rapporten visar även andra välmåendefaktorer som BNP 
och vakans där Stockholm inte har haft lika rekordhöga nivåer. Det framgår att Stockholm har 
haft en årlig ökning på 17 %. Andra undersökningar har visat att det är andra delar av Stockholm 
som också har haft höga ökningar, till exempel har Solna/Sundbyberg haft en ökning på cirka 
14 %.  

6.3.1.2. Fastighetsmarknaden – Bostäder 

Bostadsmarknaden i Stockholm har nått höga prisnivåer de senaste åren vilket är en anledning 
till att den spelar en huvudroll i den här studien. Bostadsmarknaden skiljer sig från den 
kommersiella sektorn då det är samma person som äger fastigheten som den som nyttjar 
fastigheten. Bostadsmarknaden i Stockholm är unik på grund av den generella hyresregleringen 
som råder för hyresrätter vilket gör att hyrorna är mycket lägre än vad de skulle kunna vara på 
om en fri marknad funnits. En effekt blir att efterfrågan är extremt hög men det finns ingen 
utbudsökning då det ofta inte är lönsamt för fastighetsägare att bygga nya hyresrätter på grund 
av de låga hyresnivåerna. Inte ens investeringsstödet har gjort ett avtryck på hyresmarknaden 
än och Davidsson (2018) konstaterar att det är ”för lite för sent”. Hyressituationen har gett 
upphov till en expansiv bostadsrättsmarknad i Stockholm istället eftersom hyresmarknaden 
länge varit dysfunktionell. Det medför att det finns ett sekundärt efterfrågetryck på bostadsrätter 
för de som inte får hyresrätter.  

Bostadsmarknaden i Stockholm nådde sin höjdpunkt sommaren 2017 och sedan stannade den 
abrupt. Veidekke beskriver att bostadsbyggandet hade en boom under 2017 men antalet 
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påbörjade bostäder inte korrelerar med antalet färdigställda bostäder, vilket betyder utvecklare 
har ångrat sig efter att processen startat. Det stora behovet av bostäder har översatts till en 
efterfrågan på nybyggda bostadsrätter vilket inte fullt ut har matchat behovet till exempel 
flyktingvågen. En ny befolkningstillväxt har inte skapat lika stor efterfråga som det har gjort 
tidigare då befolkningstillväxten kommer från en grupp som är ekonomiskt svaga. Det har 
byggts för dyrt, vilket speglas på marknaden där priserna för bostadsrätter nu sjunker.  

6.3.1.3. Två marknader 

Stockholm har en geografisk begränsning som gör att olika marknader påverkar varandra mer 
än utan den geografiska begräsningen. O’Sullivan beskriver ett samband om hur nyttan 
förhåller sig till antal människor som arbetar i en stad. I det fallet är de två närliggande städerna 
två olika marknader där det sker en väsentlig förändring i den ena. Efter förändringen påverkas 
den andra marknaden också, på grund av den geografiska tillgängligheten. På samma sätt kan 
Stockholms fastighetsmarknad analyseras genom att analysera olika marknader som egentligen 
inte är sammankopplade. När det sker en väsentlig förändring så berörs angränsande 
marknader. Så när priserna på bostadsmarknaden stiger snabbt så påverkas kontorsmarknaden 
också med höjda hyror. Det betyder att det finns samband mellan olika segment av 
fastighetsmarknaden som påverkar alla fastighetsägare och utvecklare. Även om ett företag är 
inriktat på endast bostäder eller endast kontor måste alla andra marknader beaktas innan 
investeringar genomförs då de är indirekt sammankopplade. Ett annat exempel på hur 
delsegment påverkar varandra är hur logistikmarknaden har påverkat handelsmarknaden. E-
handeln blir allt mer populärt och konkurrerar ut köpcentrum så de rent av går i konkurs. Det 
kan uppfattas som man stödjer samma vara om man köper en vara av samma märke online 
istället för i butik men ofta en franchise i butiken som har en helt annan budget och som 
missgynnas av e-köpet. Även handel- och logistikmarknaden påverkar bostads- och 
kontorsmarknaden på en begränsad yta.  
 

6.3.1.4. Stockholm 

Stockholm har en unik geografisk uppbyggnad med en begränsad markvolym. Föregående år 
hade Stockholm näst högst ökning av kontorshyror i världen. Sedan 1993 har Stockholm haft 
en betydligt större sysselsättningsökning än tillskottet i kontorsstocken. Kontorsyta per anställd 
har också blivit allt mindre, i stort sett halverats. Vakansen har också varit låg i Stockholm, 
framförallt de senaste åren.  

6.3.2. Intervju 

Intervjuerna sammanställs nedan utifrån teman som tagits upp under samtalen.  
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6.3.2.1. Hur fastighetsmarknaden fungerar 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola anser att fastighetsmarknaden är unik på 
grund av att det är en oerhört reglerad marknad. Fastigheter i sig är en så pass unik vara att 
branschen inte kan vara något annat än just unik. Det är en tillgångsvara men den påverkar alla 
i närheten av tillgången och kan både öka och minska andra fastigheters värde. En annan faktor 
är att fastigheter är skattemässigt gynnsamma i nuläget. 

6.3.2.2. Bostadsbyggandets inbromsning 

Både Hansson och Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola anser att det har byggts 
fel typer av fastigheter eftersom det har blivit en tvärnit av bostadsbyggande nu. De säger att 
de borde byggas fler kontor nu när det är det som är otillräcklighet på marknaden. Hansson 
framställer fastighetsmarknaden som en oligopolmarknad som borde konkurrensutsättas. 
Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola beskriver att som projektutvecklare borde 
det gå att substituera marknader för att bygga det som är mest lönsamt. Uthyrningschefen på 
Fabege tycker att bostadsbyggandets inbromsning beror på att utbudet i form av nyproduktion 
har varit mycket större än efterfrågan. Nyproduktionen av bostäder har skett för att det har varit 
den typen av fastigheter som varit mest lönsamt att utveckla men om utvecklare får välja nu 
borde de utveckla kontor.  

6.3.2.3. Höga kontorshyror 

Fabege anser att de höga kontorshyresnivåerna beror på historiskt låga vakanser och hög 
efterfrågan och tror att många hyror kan gå upp mer. Hansson, forskare från Lunds Tekniska 
Högskola tycker att det borde bli jämvikt mellan de olika marknadstyperna vilket skulle leda 
till att kontorshyrorna blir högre. Högre kontorshyror kan således förklaras av tidigare stigande 
bostadspriser. Men det finns laggeffekter eftersom det tar lång tid att bygga fastigheter vilket 
kan förklara ojämnheten som pågår nu. 

6.3.2.4. Kluster 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola pratar om klusterfenomen angående 
bostadspriser i Stockholm genom hyresregleringens inverkan. På grund av regleringen är det 
inte lika lönsamt för investerare att utveckla hyresrätter jämfört med bostadsrätter, det har 
skapat ett kluster av bostadsrätter i innerstaden. Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska 
Högskola pratar om klusterfenomen angående arbetstyper. Kluster skapas när företag har nytta 
av kommunikation där finansmarknaden är ett typiskt företag som gynnas av kluster. 
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6.3.2.5. Malmö 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola beskriver att det är fler personer som reser 
till Stockholm och därför gynnas företagen av centrala kontor. Finansbranschen har satt en 
prägel på staden och bidrar till att företag tenderar att vilja sitta i CBD. Enligt Investment 
manager på Brunswick Real Estate är företagen som flyttar utanför Stockholm företag som inte 
hade kunnat sitta i CBD på grund av platsbrist eller utbudsbrist. Företagen som har flyttat utåt 
har inte suttit i CBD innan så egentligen har det bara i mycket liten omfattning skett någon flytt 
från CBD ut till exempel Arenastaden. Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola 
anser att skillnaden mellan Stockholm och andra storstäder är att det inte har byggts skyskrapor 
i centrum vilket gör det svårt för utbudet att hänga med efterfrågan. Stockholm jämförs med 
Paris som har byggt ett helt separat business centrum utanför gamla centrum för att kunna 
tillgodose efterfrågan. Uthyrningschefen på Fabege anser att områden utanför CBD 
kompletterar med större tillgängliga ytor då det inte finns sådana objekt innanför tullarna.  

6.3.2.6. Finansiella marknaden och Fastighetsmarknaden 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola säger att fastighetsbranschen och den 
finansiella marknaden är väl sammankopplade då banker ofta investerar i fastigheter samtidigt 
som fastighetsbranschen styrs av räntan då fastigheter ofta finansieras med en hög andel lån. 
Om ränteavdragsbegränsningen införs kommer det finnas fastighetsbolag som inte kommer 
klara av att möta kraven. Investment manager på Brunswick Real Estate tror att 
fastighetsbolagen skulle klara av en reglering för att alla företag skulle ha samma 
förutsättningar. Bengtsson instämmer att fastighetsbranschen och finansbranschen är 
sammankopplade då finansbranschen har höga löner och därmed har råd att betala de höga 
kontorshyrorna som fastighetsbranschen erbjuder.  

6.3.2.7. Stockholm 

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola förklarar att Stockholm är unikt bland annat 
på grund av att säga att finansbranschen är koncentrerad till staden. Investment manager på 
Brunswick Real Estate anser att Stockholm är unikt relativt andra nordiska städer då staden 
fungerar som en knutpunkt. På senare tid har också utbudet av fastigheter varit mindre än 
efterfrågan. Fabege håller med om att kontorsutbudet har varit för lågt, vilket visas på de 
generellt låga vakanserna i staden. Det geografiska läget är även unikt enligt Fabege. Brunswick 
och Regio tycker att Stockholm har haft en unikt hög konvertering från kontor till bostäder. 
Sverige är även en av de länderna som har haft bäst ekonomisk utveckling av alla europeiska 
länder vilket självklart gynnat Stockholm. 
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6.3.2.8. Minskade kontor och moderna kontor 

Bengtsson, forskare från Lunds Tekniska Högskola vill förklara hyresökningen på kontor 
genom bristen på moderna kontor i Stockholm. Fabege håller med att det inte har byggts många 
moderna kontor och moderniteten spelar stor roll på hyran. En annan faktor är effektiviteten, 
nybyggda kontor byggs smartare så och det behövs mindre yta per anställd. Företaget som hyr 
kontor kan därmed betala en högre hyra per kvadratmeter.  

6.3.2.9. Problemformuleringen för studien 

Angående frågeställningen att det är bostadsmarknaden som har drivit upp kontorshyrorna 
säger Bengtsson, forskare från på Lunds Tekniska Högskola: 

”En kvot mellan bostad och kontor hade varit ett direkt kvitto på vad som sker.” 

Hansson, forskare från Lunds Tekniska Högskola säger: 

”Det är svårt att förklara på något annat sätt än att det är bostadsmarknaden som har påverkat 
kontorshyrorna.” 

Investment manager på Brunswick Real Estate säger: 

”Att kontorshyrorna går upp som dom gör beror på att det saknas kontor och att folk är beredda 
på att betala. Det är på grund av att det inte har byggts kontor, det har bara fokuserats på 
bostäder.” 

6.4. Statistik 

6.4.1. Marknadshyror 

Marknadshyrorna som fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar på kontor i Stockholm visas  
i graf 4. Det framgår av grafen att kontorshyror i Stockholm har haft en brantare ökning mellan 
2016 och 2017 än vad tidigare varit fallet. 
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Graf 4 Kontorshyror Stockholm CBD Källa: Hufvudstaden 

6.4.2. Kvot mellan bostads- och kontorspriser 

För att kunna fånga upp prisutvecklingen för kontor i Stockholm har uppgifter från Fabege 
angående fastighetsvärden och orealiserade värdeförändringar för fastigheterna analyserats. För 
bostadsprisutvecklingen har statistik från Mäklarstatistik och från HOX Valuegard använts. För 
att få jämförbarhet har värdet per kvadratmeter studerats för båda fastighetstyperna. 
Bostadsresultatet och Kontorsresultatet sammanställs i en kvot, den blå linjen i graf 5. För att 
kunna jämföra kvoten med hur marknaden ser ut finns kontorshyran med i grafen.  

 

Graf 5 Kvot mellan kvadratmeterpris för bostäder och kontor Källa: Hufvudstaden, Fabege, Mäklarstatistik, HOX Valueguard 

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kr/kvm

Kontorshyror, Stockholm CBD

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E

Kr/kvm
Kvot mellan bostäder kontor

Kontor/bostad 1 Kontorshyra



65 
 

Det som framgår av grafen är att före 2007 översteg kontorsvärdet per kvadratmeter 
bostadsvärdet i Stockholm samtidigt som kontorshyrorna ökade. Mellan 2007 och 2012 var 
både de relativa fastighetsvärdena och kontorshyrorna stabila. Efter 2013 började 
kontorshyrorna öka och efter 2015 började även kvoten mellan fastighetstyperna skifta. Vid 
2018 berör kvoten vid 1 vilket betyder att kontorsfastigheter och bostadsfastigheter har liknande 
kvadratmeterpris. Något som inte har hänt sedan 2007. 

I graf 6 visas också hur motsvarande utveckling sett ut om man uttrycker resultatet i indexerade 
prisserier istället.  

 

Graf 6 Index Kontor bostad Källa: Fabege, Mäklarstatistik och HOX Valueguard 

Enligt de indexerade graferna har marknaderna följt samma utvecklingsmönster fast med 
olika styrka. Det är tydligt att de är liknande marknader som är i samma område.  

6.4.3. Scenarion 

Genom att göra en vinstkalkyl för utvecklingen av kontors och bostadsfastigheter skapas olika 
scenarion beroende på olika villkor. Scenarion lyfter fram utvecklarens perspektiv på 
fastighetsmarknaden i Stockholm. Det första scenariot ska spegla verkligheten i Stockholm 
CBD för cirka ett halvår sedan (där det senast finns noterad statistik). Observera att kalkylerna 
inte nödvändigtvis är desamma som det verkliga utfallen i dessa projekt, utan mer en grov 
uppskattning hur det skulle kunna se ut, baserat på en samlad bedömning av data från flera olika 
källor. 
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Tabell 3 Scenario 1 Bästa Läge, CBD Stockholm 

Ur tabell 3 framgår det att det är lika lönsamt att bygga bostäder som kontor. Hyran sattes till 6 
000 kr/kvm och inte högre för att spegla vad majoriteten av CBD kontor har för hyra. Drift och 
underhåll bestämdes till 300 kr/kvm. I kombination med en fastighetsskatt på 1 % av 
taxeringsvärdet ger det den totala kostnaden på ca 700 kr/kvm. Yielden sattes till 3,5 % baserat 
på siffror från Croisette Real Estate. Byggkostnaden för kontor i CBD antas vara ca 30 % dyrare 
än ett exempel från Fabege (2018) där en kontorsfastighet uppfördes i arenastaden med 
byggkostnader om 30 000 kr/kvm. Då fastigheter på ”bästa lägen” kräver högre kvalité och ofta 
ligger på ett mindre gynnsamt läge från ett byggperspektiv, bestämdes byggkostnaden till 
40 000 kr/kvm. Insatsen på bostadssidan är hämtad från Oscar properties nya projekt på 
Nybrogatan 17.  

Scenario 1
Bästa läge, CBD Stockholm

Kontor Bostad
Kr/kvm Kr/kvm

Hyra 6 000 kr       
Kostnader 700 kr           
Driftnetto 5 300 kr       
Yield 3,50%
Värde 151 429 kr   Insats 140 000 kr         

Lån i förening 16 000 kr           
Byggkostnad 40 000 kr-     Byggkostnad 45 000 kr-           

Vinst+byggrätt 111 429 kr   Vinst + byggrätt 111 000 kr         
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Tabell 4 Scenario 2 Värdeminskning på bostäder 

Tabell 4 är ett scenario där bostadspriserna faller med 5 %. Detta visar att om bostadspriser 
faller med 5 %, som det har stått på flera nyhetssidor, så skulle kontor vara mer lönsamma att 
utveckla än bostäder. Det har rapporterats att bostadspriserna har fallit hela 10 % på vissa 
marknader men genom en analys på Hemnet (2018) där slutpriser har studerats på olika 
marknader så är det inte främst prime lägen som har sjunkit, det är lägenheter som är 
förhållandevis sämre än andra i området, till exempel bostäder på första våningen eller högt 
upp i huset utan hiss. Och det är sannolikt att det inte är en stabil värdeminskning då det hände 
så snabbt, därför valdes 5 % som värdeminskning i scenario 2. Den senaste tiden har 
nyproducerade bostäder varit svåra att sälja så det är inte orimligt att bostadspriserna behöver 
stabiliseras på en lägre nivå för marknadsförhållanden nu. Samtidigt är kontorshyrorna på sju, 
åtta, nio tusen också rekordhöga och det är inte säkert att det är en hållbar nivå. Scenario 3 ser 
vad som händer om man räknar med oförändrat höga priser på bostäder, det vill säga antar att 
priserna återhämtar sig till de gamla toppnivåerna, samt med kontorspriser baserade på de höga 
hyresnivåer som nyligen observerats i Stockholm. 

Scenario 2
Bästa läge, CBD Stockholm

Kontor Bostad
Kr/kvm Kr/kvm

Hyra 6 000 kr      
Kostnader 700 kr         
Driftnetto 5 300 kr      
Yield 3,50%
Värde 151 429 kr Insats 140 000 kr 

Lån i förening 16 000 kr    
Byggkostnad 40 000 kr-    Byggkostnad 45 000 kr-    

Värdeminskning 5%
Vinst+byggrätt 111 429 kr Vinst + byggrätt 105 450 kr 
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Tabell 5 Scenario 3 Kontorshyra 7 000 kr/kvm 

Trots oförändrade bostadspriser skulle det enligt Scenario 3 vara avsevärt mycket mer lönsamt 
att utveckla kontor istället för bostäder, givet en kontorshyra på 7 000 kr/kvm. 

Scenario 3
Bästa läge, CBD Stockholm

Kontor Bostad
Kr/kvm Kr/kvm

Hyra 7 000 kr      
Kostnader 700 kr         
Driftnetto 6 300 kr      
Yield 3,50%
Värde 180 000 kr Insats 140 000 kr 

Lån i förening 16 000 kr    
Byggkostnad 40 000 kr-    Byggkostnad 45 000 kr-    

Vinst+byggrätt 140 000 kr Vinst + byggrätt 111 000 kr 
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7. Analys och slutsats 

7.1. Fastighetsbranschen 

Enligt litteraturstudien är fastighetsbranschen tätt sammankopplad med finansbranschen genom 
branschens relativt höga lånefinansiering, samt att den finansiella sektorn har stor del av 
förmögenheten placerad i fastigheter. Cykler i realekonomin kan förklaras genom händelser 
och förutsättningar i fastighetsbranschen. De två kriserna under nittiotalet och 2008 är exempel 
på när sektorerna har påverkats av varandra. Sverige går väldigt bra nu enligt både 
intervjustudien och teoridelen och om dagens förhållanden jämförs med Barras analys är 
Stockholm förbi byggboomfasen och på ingång in i ”ökat utbud och minskad efterfråga”. Precis 
som på nittiotalet och 2008 går ekonomin som bäst innan den kraschar vilket medför att enligt 
Barras är Stockholms fastighetsmarknad (framförallt bostadsmarknaden) på väg neråt. Det är 
anmärkningsvärt att byggboomen stannade upp i Stockholm under föregående år och om 
marknaden stabiliseras kanske den kan återhämta sig innan det blir sämre. Det är dock inte 
gynnsamt att det snart kommer ännu en reglering på fastighetsmarknaden, 
ränteavdragsregleringen, som kan komma att påverka marknaden negativt enligt Hansson, 
forskare från Lunds Tekniska Högskola. När en CBIT lades som förslag en tid tillbaka var 
reaktionerna mycket negativa. En CBIT innebär att alla avdrag på räntekostnader tas bort 
(Hansson 2017). regeringen lade en proposition nyligen som är i linje med EUs förslag och 
baserar sig på en begränsning kopplad till EBITDA. Investment managern på Brunswick anser 
inte att regleringen i sig kommer att slå hårt på marknaden då det är samma förhållanden för 
alla företag, Däremot om det redan råder dåliga förhållanden och marknaden är på väg åt ett 
sämre håll kanske det kan bli den utlösande faktorn. Man skulle kunna se 
ränteavdragsbegräsningen som att det blir högre räntekostnader och i en normal värld skulle 
det innebära ökade räntor, vilket i Barras analys tyder på ekonomisk nedgång. En anmärkning 
angående Barras analys är att alla pilar tyder på nedgång, vilket inte alltid är fallet. Exempelvis 
om det sker en byggboom där det verkligen behövs, som hyresrätter till rätt pris i Stockholm 
hade det sannolikt inte betytt minskad efterfrågan.  Det kommer ständigt nya grupper av 
människor inflyttandes till Stockholm för första gången som inte har råd med en bostadsrätt 
därav studenter och nyanlända som verkar vara de med störst behov.  
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Figur 17 Fastighetsbranschen och finansbranschen sammankopplade på en marknad Källa: Barras 

Även Di Pasquales och Wheaton klargör genom 4Q modellen att alla fyra kvadranter måste 
stämma överens för att inte skapa obalans. Om det sker en byggboom kommer priset och hyran, 
enligt 4Q, att öka, efterfrågakurvan bestämmer hur mycket utbudet borde vara och om det sker 
ett för stort hopp i byggandet kommer det bli obalans mellan ”Stock” och ”Byggandet” vilket 
resulterar i för stort utbud. I Figur 18 illustreras en byggboom, där den röda linjen visar att det 
inte blir balans. Det kommer senare resultera i en period följt av ett underskott av byggande för 
att stabilisera marknaden. Med andra ord ett ständigt ”over och under shooting”. Just nu är 
bostadsrättsmarknaden i en over shooting vilket tyder på att det nu kommer följa en period av 
under shooting där marknaden korrigerar byggboomen. Om marknaden fortsätter som nyss 
beskriven kommer det gå vågor av upp och nedgångar som aldrig stabiliseras. För att ändra det 
cykliska beteendet behöver marknaden fortsätta bygga med en stabil hastighet för att inte 
komma in i en svacka. Bara för att ett segment på marknaden har gått bra ett tag betyder inte 
det att det är det som kommer vara lönsamt i framtiden och tillgodose invånarnas efterfråga, 
snarare tvärt om. Bostadsmarknaden har gått väldigt bra, då tycker utvecklare att det är ett säkert 
kort, men om alla tänker likadant blir det ett överutbud, vilket det har blivit nu.  
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Figur 18 4Q modellen Källa: Di Pasquales och Wheaton 

O’Sullivan tolkar också betydelsen av jämvikt på olika marknader vilket appliceras på 
fastighetsmarknaden. Sambandet lyder att två marknader strävar efter jämvikt, till exempel 
fastighetsmarknaden i Stockholm, om ett av delsegmenten är mer lönsamt kommer det 
fastighetsslaget utvecklas tills det är jämvikt, alltså det blir utbudsbrist på andra marknader och 
därmed mer lönsamt att utveckla något annat enligt figur 19. Vilket är precis det som pågår i 
Stockholm nu, bostäder har byggts till staden är mättad på bostäder, nu kommer det byggas 
något annat tills det segmentet är mättat, troligtvis kontor. Om hyresregleringen inte hade 
funnits i Sverige hade kanske utvecklare fokuserat mer på hyresrätter istället, men eftersom den 
marknaden inte är lika lönsam som till exempel kontor så genomförs det inte. Staten reglerar 
hyresmarknaden för att ekonomiskt svaga hushåll ska ha råd att bo i storstaden men det blir 
motsatt effekt om det innebär en dämpad produktion av nya hyresrätter och ett ineffektivt 
nyttjande av hyresstocken. Analysen av marknaden just nu är att det inte kommer byggas 
bostadsrätter i samma grad som de senaste åren utan istället byggas kontor tills det också blir 
mättat.  
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Figur 19 Nyttokurva på två marknader Källa: O’Sullivan 

7.2. Diskussion prime kontorshyra 

Litteraturstudien visar att kontorshyrorna i Stockholm CBD är rekordhöga. Orsaken är till viss 
del att utbudet inte har ökat i samma takt som sysselsättningen. När utbudet understiger 
efterfrågan kommer priserna att stiga. Det har gått väldigt bra för Sverige i många sektorer där 
fastighetsbranschen är en av dem. Även om kontorshyrorna har stigit så har företagen kunnat 
betala den kostnaden. Det kan bero på att den finansiella marknaden har influerat 
fastighetsmarknaden. Stockholm är unikt i Sverige med den höga kontorshyran och Stockholm 
är också den enda staden som har en utbredd finansmarknad. En viss del av uppgången på 
fastighetsmarknaden i Stockholm drivs sannolikt av en välmående finansbransch. Central 
business district i Stockholm är väldigt litet och alla topp-bolag tävlar om samma plats. Staden 
blir geografiskt fördelaktig för höga hyror. Inte minst på grund av trafiksituationen i staden, det 
tar oerhört lång tid att förflytta sig med bil vilket gör det förmånligt att ha ett kontor nära alla 
kunder och förnödenheter.  

En anmärkning angående kontorshyrorna är att allt fler företag väljer mindre kontorsytor samt 
aktivitetsbaserade kontor. Enligt både litteraturstudien och intervjustudien visar det sig vara 
mycket populärt. Bland annat tack vare digitalisering behövs det mindre plats. Det finns inte 
lika mycket papper som tillhör enskilda personer så teoretiskt kan anställda sätta sig 
varsomhelst med en bärbar dator. Detta medför att den totala kostnaden för lokalen minskar 
vilket betyder att företaget skulle kunna betala ett högre kvadratmeterpris än tidigare men ändå 
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ha samma totalkostnad. Det framgår från intervjuerna att om en lokal i ett stort hus hyrs ut till 
ett högre kvadratmeterpris, är det högst sannolikt att alla andra kontor kommer ha ett högre 
kvadratmeterpris vid nästa hyresförhandling. Frågan blir då ifall hyresökningen beror på 
övergången till mindre kontor. Om det är fallet borde kontorshyrorna öka markant nu men sedan 
stagnera när areaminskningen är justerad.  

Den andra sidan av myntet är att effektivare användning av kontorsyta leder till lägre 
ytefterfrågan. Givet de senaste årens stigande hyror och sjunkande vakans, ser det ut som att 
tillväxten i ekonomin och den därmed ökande efterfrågan från hyresgästerna, i kombination 
med den låga nyproduktionen av kontor, mer än väl har kompenserat för effekten från trenden 
med lägre kontorsyta per anställd. 

 

7.3. Bostadsutveckling  

Det har varit bostadsbrist i Stockholm sedan långt tillbaka i tiden, vilket har drivit upp 
rekordhöga priser på bostadsrätter under 2017. På grund av bostadsbristen har det varit mycket 
lönsamt att utveckla bostadsrätter. Därför har utvecklare även byggt på spekulation. Det har 
alltid funnits en stor efterfråga så investeringen har blivit lönsam. Byggprocessen är mycket 
lång och det kan hända mycket under tiden ett projekt genomförs vilket gör det osäkert om det 
byggs på spekulation, så när det väl är klart så kanske inte marknaden är densamma.  

Hyresrätter är till för ekonomiskt svaga hushåll men de kommer eventuellt inte i rätt händer på 
grund av inlåsningseffekt. De som väl har fått ett hyreskontrakt har inget incitament att flytta 
då det ofta är billigare än andra bostäder med likvärdig kvalité. Hyresregleringen fungerar inte 
som den ska så det finns anledning att se över den. Investeringsstödet ser heller inte ut att ha 
hjälpt öka nyproduktionen av billiga hyresrätter. 

Utbudet finns inte för det som behövs och det är överproduktion på ett toppskikt som inte 
behövs nu, i kombination med en negativ påverkan från nya amorteringskrav stannar därför 
utvecklingen och priserna avtar. 

 

7.4. Matematiskt  

Utifrån den matematiska kalkylen är det tydligt att schablonen är mycket känslig för 
hyreshöjningar på kontorssidan och bostadsprisfall. Hade det varit en normal vara så hade 
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marknaden justerat efter förändringarna ganska snabbt men eftersom det är så långa projekttider 
tar det lång tid innan marknaden förändras. Men en slutsats som kan dras är att om 
kontorshyrorna stabiliserar sig på den nuvarande nivån kommer det vara mer lönsamt att bygga 
kontor än bostäder i Stockholm. Det har visat sig att bostadspriserna har nått sin topp för den 
närmaste framtiden så något drastiskt måste hända för att förändra detta.  

Om bostadshyresmarknaden blir fungerande kommer bostadsrättspriserna sannolikt att minska, 
det kommer inte vara lika högt tryck på bostadsrätter, då kan utvecklare fokusera mer på 
hyresrätter och ta ut marknadshyror. Antagligen kommer det inte bli någon falsk värdeökning 
på någon sektor då som det har varit innan. Priserna kommer spegla värdet i produkten istället 
för det bristande utbudet på marknaden.  

7.6. Slutsatser 

 De rekordhöga kontorshyrorna i Stockholm CBD är starkt korrelerade med det bristande 
utbudet. Ett utbud som inte har ökat i samma takt som sysselsättningen och som inte 
möter kundens behov av mer effektiva kontor. Utbudet på kontorssidan är påverkat av 
bostadsmarknaden och andra mer lönsamma marknader. Det är tydligt att utbudet av 
fastigheter i Stockholm skiljer sig från andra städer där geografin spelar en stor roll. 
Istället för att bygga nya fastigheter så har befintliga fastigheter omvandlats i högre 
grad. När det sker så har olika fastighetsslag tävlat med varandra om vilken typ som är 
mer lönsamt. Eftersom det har varit en uttalad bostadsbrist och höga priser så har det 
varit mest lönsamt att utveckla bostäder. Det har medfört att kontorsytor har fått ge vika 
åt bostäder. Det resulterar i en slutsats som besvarar frågeställningen huruvida 
bostadsutvecklingen i Stockholm har påverkat hyresnivåerna på kontor. 
Bostadsutvecklingen, som grundas i bostadsbristen har påverkat utbudet på kontor som 
i sin tur har, med stor sannolikhet påverkat kontorshyrorna.  

 En slutsats som är tydliggjord av den här studien är dock att det inte bara är 
bostadsmarknaden som har påverkat kontorshyrorna utan det är en rad av händelser som 
tillsammans har skapat ett klimat med höga hyror på marknaden. 

 Kontorshyrorna har även ökat på grund av att kontorsytorna har blivit mindre och mer 
effektiva, vilket innebär att företagen kan betala högre kvadratmeterpris. Tack vare 
digitaliseringen behövs inte kontor på samma sätt som tidigare, vilket betyder betydligt 
mindre yta per anställd. Prisökningen som är på grund av denna händelse förväntas dock 
inte innebär en framtida ökning av kontorshyrorna, då det blir en justering av yta per 
arbetsplats som sedan sannolikt inte kan minska mycket mer, åtminstone inte på kort 
sikt.  
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 Kontorshyrorna i Stockholm kan även ha påverkats av finansbranschens höga löner. 
Finansbranschen har generellt sett högavlönade anställda vilket leder till att de kan 
betala mer för bostäder. Det driver upp priser på bostäder som i sin tur driver upp priser 
på hela områden vilket också påverkar kontorshyrorna. Det finns också en tradition i 
branschen av att sitta på de bästa lägena med de finaste byggnaderna för att visa för 
kunder att det går bra för företaget. Det betyder att fastighetsägare som har prime 
adresser kan begära en högre hyra.  

 Den ökande befolkningen i Stockholm motsvarar inte efterfrågan som den tidigare gjort. 
Tidigare har en befolkningsökning medfört en större efterfrågan på bostäder vilket 
fortfarande stämmer men det är andra typer av bostäder som efterfrågas. Det större 
antalet nyanlända i Sverige sätter press på bostadsmarknadens funktion för ekonomiskt 
svagare hushåll. Ett behov för tak över huvudet är inte lika med en efterfråga för 
nyproducerade bostäder med hög standard och toppriser.  

 Om historien speglar framtiden är Stockholmsmarknaden på väg nedåt och ännu fler 
regleringar kommer inte hjälpa marknaden åt rätt håll. Kriserna som tas upp i den här 
studien visar att när för många negativa händelser sker på en gång sker inget bra. 
Ränteavdragsregleringen kan vara startskottet på fastighetsmarknadens åtstramning,  

 Hyresrättsmarknaden skadar bostadsrättsmarknaden i Stockholm och borde avregleras. 
Hyresrättsregleringen fyller inte funktionen den är skapad att fylla och det finns därför 
inte någon anledning att ha kvar den. Om den tas bort kommer de som har bott i en 
hyresrätt med en hyra som understiger marknadspriset komma att behöva betala 
avsevärt mycket mer än tidigare. Det skulle vara ett stort steg i begynnelsen av 
avregleringen men på lång sikt borde en bättre fungerande marknad överväga de 
negativa effekterna. 

 För att kunna ge ett mer precist svar på huvudfrågeställningen behövs längre tidsserier 
och mer detaljerad statistik. Men det är inte säkert att ett mer precist svar är rätt svar. 
Mest sannolikt är att det är en kombination av olika faktorer som ger detta resultat. För 
att kunna ha empiriska belägg för alla slutsatser krävs en mer utförlig undersökning.  

7.7. Avslutning 

Den här studien har visat att fastighetsmarknaden i Stockholm är en unik marknad. Det har 
också inträffat unika händelser det senaste året som skapar en osäkerhet på marknaden. 
Bostadsbristen är fortfarande hög, behovet speglas inte i den ekonomiska efterfrågan och fel 
typer av bostäder byggs. Bostadshyresmarknaden är dysfunktionell och enligt analyser hjälper 
inte investeringsstödet hyresrättsbyggandet i storstäder, där de är menade att verka. 
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Fastighetsbranschen är extremt reglerad, priser faller på bostadssidan och kontorshyror ökar 
rekordartat samtidigt som fastighetsbranschen ska regleras ännu mer. En kvot mellan priset på 
bostäder och kontor visar att för första gången sedan 2007 är det mer lönsamt för utvecklare att 
bygga kontor än bostäder. Ett scenario som belyser lönsamheten i att utveckla kontor kontra 
bostäder visar att det är en väldigt känslig gräns som lätt kan svaja åt olika håll. Marknaden går 
i cykler av underproduktion och överproduktion som just nu resulterar i att byggboomen på 
bostäder stannar upp och lönsamheten ifrågasätts. Kontor och bostäder är i en dragkamp om 
produktionsresurserna där hyrorna och bostadspriserna bestämmer utgången.  
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