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Sverige sägs vara ett av länderna i 
Europa som urbaniseras i snabbast 
takt. Det är på många sätt en positiv 
utveckling. I städerna förbättras för-
utsättningarna för interaktioner, mö-
ten och specialiseringar. Därför är 
också urbanisering starkt förknippat 
med tillväxt. Tyvärr har inte bostads-
byggandet motsvarat den stora in-
flyttningen, vilket skapat en akut 
bostadsbrist i många städer. 

Värst är situationen på hyresmarkna-
den. En överväldigande majoritet av 
alla Sveriges kommuner anser att de 
har ett underskott på hyresrätter. Det 
drabbar framförallt ungdomar och 
andra kapitalsvaga grupper som inte 
har råd att köpa en egen bostad. Även 
företag går miste om värdefulla 
nyrekryteringar om människor inte 
kan flytta dit jobben finns.

En uppsjö organsationer, forskare och 
oberoende experter har de senaste 
åren poängterat att den svenska 
hyresmodellen behöver reformeras. 
Framförallt behöver hyressättningen i 
större utsträckning avspegla männis-
kors värderingar. Med dagens bruks-
värdessystem bestäms nämligen inte 
hyror av utbud och efterfrågan. Iställ-
et är det andra faktorer som styr. 

I den här rapporten granskas hyres-
förändringar i svenska kommuner de 
senaste fyra åren. Resultatet visar att 
det inte finns några starka samband 
med exempelvis in- och utflyttning, 
inkomstökningar eller prisökningar 
för småhus i en kommun. Sett utifrån 
ter sig hyresutveckling nästan slump-
mässig. En sådan situation gynnar 
varken hyresgäster eller företagare 
som vill investera.

Om bostadsbristen ska bekämpas på 
allvar måste det nuvarande beståndet 
utnyttjas bättre. Det görs bäst genom 
att skapa flyttkedjor. I en sådan situa-
tion kan en ung människa flytta 
hemifrån till en mindre bostad som 
blir ledig när det unga paret flyttar 
ihop och in i den lägenhet som den 
växande barnfamiljen har vuxit ur.

En reformering av hyressättningssys-
temet måste självklart ske ansvars-
fullt och under lång tid, och vi deltar 
gärna i en konstruktiv dialog för att 
finna lösningar som får en bred upp-
slutning. Arbetet måste dock påbör-
jas så snart som möjligt. Det är vi 
skyldiga alla dem som står i bostads-
kön. 

FÖRORD
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Bostadsrätter och villor köps och säljs 
enligt marknadsprinciper.  Det inne-
bär att hus och lägenheter många 
eftertraktar får ett högt försäljnings-
pris. Eftersom flest människor vill bo 
i Stockholms innerstad är det också 
dyrast att köpa bostad där. Däremot 
är priserna i glesbygdskommuner 
generellt betydligt lägre. Under de 
senaste åren har bostadspriserna i 
storstäderna ökat kraftigt. Bara 
under det senaste året har priset på en 
bostadsrätt i centrala Stockholm ökat 
med 16 procent1. 

För hyresrätter fungerar systemet inte 
riktigt på samma sätt. Där är priset, 
det vill säga hyran, kollektivt för-
handlad mellan fastighetsägare och 
hyresgäster.  Hyran sätts inte efter 
vilket utbud och vilken efterfråga det 
finns, utan på vilket bruksvärde 
lägenheten har.  

Vad får det nuvarande systemet för 
konskevenser för den svenska hyres-
marknaden? Om det råder det onek-
ligen delade meningar om. Faktum 
är att den bostadspolitiska debatten 
lätt kan bli förvirrande. Många häv-
dar att bruksvärdessystemet i sig 
självt skapar brist, medan andra 
menar att marknaden tillåtits ta en 
allt för stor roll för bostadsförsörj-
ningen i Sverige. 

Att dagens bostadssituation inte är 
optimal bör dock alla kunna vara 
överens om. Bristen på bostäder i 
svenska tillväxtorter har i det när-
maste blivit ett normaltillstånd. 

Störst underskott finns det dock på 
hyresrätter. I Boverkets årliga bo-
stadsmarknadsenkät bedömde 83 
procent av kommunerna att det är 
hade brist på hyresrätter 2014. Även 
många kommuner som uppger att de 
har balans totalt sett saknar hyresrät-
ter i tillräckligt antal. 

I den här rapporten redovisas genom-
snittliga hyresförändringar i komm-
unägda bostadsbolag de senaste fyra 
åren.  Avsikten är inte att hänga ut 
enskilda bolag eller kommuner. Alla 
bostadsbolag har nämligen unika för-
utsättningar och utmaningar, och det 
finns bokstavligt talat hundratals 
orsaker till varför hyran skiljer sig åt 
mellan olika kommuner. Det är också 
viktigt att betona att genomsnittliga 
hyresförändringar ibland kan vara 
missvisande eftersom bolagen till att 
börja med har olika hyresnivåer i ab-
soluta tal. En höjning som är hög 
procentuellt sett kan vara låg räknat i 
kronor och ören.    

Syftet med undersökningen är istället 
att undersöka logiken bakom hyres-
förändringar i Sverige. Vad är det som 
styr dem? Förändringarna blir riktigt 
intressanta först när de ställs i relation 
till motsvarande förändringar på fria 
marknader. Om det stämmer att bris-
ten på hyresrätter är marknadens fel 
bör hyresförändringar följa mark-
nadslogiken. Priserna bör gå upp där 
det är populärt att bo och ner på orter 
som människor flyttar ifrån.

Mellan 2012 och 2015 har hyran pro-

centuellt förändrats mest i Ydre i Öst-
ergötlands län. I genomsnitt har 
hyran förändrats med 2,89 procent 
årligen. På andra respektive tredje 
plats kommer Tomelilla och Munk-
fors kommun, där man i genomsnitt 
fått en årlig hyresförändring på om-
kring 2,8 procent. Den kommun 
med minst förändring under perio-
den är Ljusdal där hyran i genomsnitt 
ökat 0,83 procent. När det gäller 
absoluta hyresnivåer är Stockholm 
dyrast. Det genomsnittliga kvadrat-
meterpriset är där 1175 kronor för de 
allmännyttiga bolagen, vilket kan 
jämföras med Åseles (den billigaste 
kommunen) genomsnittspris på 705 
kronor. Jämfört med prisskillnaderna 
på småhusmarknaden är dock den 
skillnaden mycket liten.  

Ett antal sambandsanalyser har också 
genomförts. Kopplingen mellan 
hyresförändringar i kommunala bo-
lag och kommunens befolkningstill-
växt är mycket svag. Det är även sam-
bandet mellan hyresförändringar och 
genomsnittlig prisökning för småhus, 
medelinkomst, och hyra per kvadrat-
meter. De svaga sambanden visar att 
det generellt inte finns någon kopp-
ling mellan hyresförändringar i kom-
munala bolag och marknadsmeka-
nismer.  En person som känner till en 
kommuns inflyttningsnetto, prisök-
ning på villor och medelinkomst kan 
baserat på den informationen alltså 
inte dra några slutsatser om hyresför-
ändringar i kommunala bolag.

1. Uppgiften tagen från Mäklarstatistik den 29 maj 2015

INLEDNING OCH 
SAMMANFATTNING
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DET SVENSKA BRUKSVÄRDESSYSTEMET
För att förstå rapporten är det viktigt att känna till hur det svenska bruksvärdessystemet är utformat. Därför 
kommer i denna avdelning en kort förklaring. 

Under andra världskriget införde Sverige en hyresreglering. Syftet var att hyresgästerna skulle skyddas mot 
hyreshöjningar eftersom lönerna förväntades sjunka. Den dåvarande regleringen blev dock kvar fram till 1970- 
talet när en modifierad variant, kallad bruksvärdessystemet, infördes. Systemet innebär att hyrorna förhandlas 
kollektivt mellan hyresgäster och fastighetsägare. Hyran fastställas till ett belopp enligt lägenhetens bruksvärde. 
Bruksvärdet ska bland annat bestämmas av lägenhetens storlek, hur modern lägenheten är och var den ligger. 
Kostnader för produktion, drift och underhåll, vilka inte är bruksvärdesfaktorer, har genom åren fått stor inver-
kan på hyressättningen. 

Fram till 2011 var kommunala bolag hyresledande. Det innebar att de kommunala bolagens hyreshöjningar 
fungerade som ett tak åt de privata bolagens höjningar. Ett privat bolag kunde således inte höja hyran mer än 
vad ett kommunalt bolag gjorde. År 2011 kom dock en lagändring som innebar att de kommunägda bostadsfö-
retagen måste drivas affärsmässigt och att de inte längre har någon hyresledande roll. 

VAR ÖKAR HYRORNA MEST?
Informationen om hyresförändringar de senaste fyra åren har tagits fram med hjälp av data från hyresgästfören-
ingen2. Enbart kommunala bolags hyresförändringar är medräknade. Det finns flera skäl till varför privata bo-
lag exkluderats. Först och främst är det lättare att jämföra kommunala bolag med varandra. De flesta befinner 
sig i liknande situationer och har likartade bestånd. Spännvidden är betydligt större bland de privata bolagen, 
där några äger ett handfull lägenheter och andra tiotusentals. Många kommuner runt om i Sverige saknar också 
privata hyresbolag. Efter en lagändring 2011 drivs alla kommunala bolag affärsmässigt, vilket innebär att hyran 
därför förhandlas enligt samma principer som hos privata bolag. Lagändringen började dock påverka hyresför-
handlingarna först år 2012.  

De procentsatser som redovisas är genomsnitt och gäller för tidsperioden 2012 till 2015. För att få vara med på 
listan måste bolaget ha redovisade hyresförändringar i minst tre av fyra år. I kommuner med fler än ett kommu-
nalt bostadsbolag gäller medelvärdet för samtliga bolags hyresförändringar. Varje kommun har således en gen-
omsnittlig procentsats. Kommuner som fattas på listan saknar antingen ett allmännyttigt bolag eller har för få 
redovisade hyresförändringar. Det senare kan exempelvis bero på strandningar av hyresförhandlingen vissa år. 

I listan till vänster redovisas de tjugo kommuner där hyran förändrats mest och minst procentuellt sett de 
senaste fyra åren.  

SNURRIGT VÄRRE

2  Hyresgästföreningen publicerar regelbundet uppgifter om hyresförhandlingarna i pressmeddelanden kallade ”Läget i hyresförhandlingarna: Yrkanden och överens-
kommelser”. Alla uppgifter om hyreshöjningar är hämtade från dessa dokument för respektive år. För ett exempel på ett av pressmeddelandena, se följande länk. Den 
relevanta kolumnen i PDF-dokumenten heter ”Överenskommelse i % ”.

http://www.hyresgastforeningen.se/Press/Sidor/default.aspx%3Fnd_ukey%3D36a29bb2cf632452eaef610ff2f40750%26nd_view%3Dview_news%26nd_nr_of_items%3D3%26nd_id%3D112548
http://www.hyresgastforeningen.se/Press/Sidor/default.aspx%3Fnd_ukey%3D36a29bb2cf632452eaef610ff2f40750%26nd_view%3Dview_news%26nd_nr_of_items%3D3%26nd_id%3D112548%20
http://www.hyresgastforeningen.se/Press/Sidor/default.aspx%3Fnd_ukey%3D36a29bb2cf632452eaef610ff2f40750%26nd_view%3Dview_news%26nd_nr_of_items%3D3%26nd_id%3D112548%20
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Tabell 1. Kommuner med högst och lägst genomsnittlig hyreshöjning 2012 – 2015

Störst hyresförändring av alla kommuner under den aktuella perioden har Ydre i Östergötlands län haft. Med 
en förändring på i genomsnitt 2,89 procent är kommunen knappt före Tomelilla i Skåne län och 1,02 procent 
över Sverigesnittet. Majoriteten av alla kommuner med störst förändring är småkommuner med under 15 000 
invånare. Undantaget är Jönköping som är en av Sveriges tio största kommuner. De flesta kommuner ligger ock-
så under det genomsnittliga kvadratmeterpriset för samtliga allmännyttiga bolag i Sverige. Undantag finns dock 
även här. Exempelvis är de genomsnittliga kvadratmeterpriser i Skurup och Ockelbo klart över hyressnittet.

Den kommun som har haft minst genomsnittlig hyresförändring är Ljusdal i Hälsinglands län. Precis som med 
de största förändringarna återfinns många av de minsta i små kommuner som har under eller kring 15 000 invå-
nare. Ett undantag i sammanhaget är dock Halmstad som nästan har 10 0000 invånare. Det tycks inte finnas 
något geografiskt samband mellan kommuner med liten hyresförändring.  Det kan också vara värt att notera att 
spridningen mellan kommuner med stor och liten förändring inte är speciellt stor. Exempelvis skiljer det bara 
2,06 procentenheter mellan Ydre på första plats och Ljusdal på sista. 
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ABSOLUTA HYRESNIVÅER
Utöver procentuella hyresförändringar är det förstås också intressant att analysera faktiska hyresnivåer. Var i 
Sverige är det dyrast och billigast att hyra bostad? I tabellen redovisas kommunerna med högst och lägst genom-
snittlig kvadratmeterhyra 2015. Som alltid gäller uppgifterna enbart kommunala bostadsbolag. För städer med 
mer än ett kommunalt bolag är procentsatserna vägda medelvärden. 

Tabell 2. Kommunerna med högst och lägst hyresnivå 2015.

De högsta kvadratmeterpriserna finns helt uppenbart i Stockholmsområdet. Sex av tio kommuner med högst 
kvadratmeterhyra ligger i Stockholms län, och både Håbo och Trosa angränsar geografiskt till länet. Bland de 
tio dyraste kommunerna är Malmö och Åre de enda som kan sägas ligga helt utanför Stockholmsområdet. Ing-
en av de billigaste kommunerna har över 16 000 invånare. Den allra billigaste kommunen, Åsele, hade enbart 
2 838 invånare 2014. Det är noterbart att Munkfors, som haft en av de största genomsnittliga hyresförändring-
arna de senaste åren, också är bland de billigaste kommunerna i landet. Generellt finns det dock ingen direkt 
koppling mellan låg hyra och stora hyresförändringar. 

I Åsele är den genomsnittliga kvadratmeterhyran för det kommunala bostadsbolaget Åselehus 705 kronor. Det 
ska jämföras med 1 175 kronor som är det genomsnittliga kvadratmeterpriset för Stockholms alla kommunala 
bostadsbolag. För en lägenhet på 50 kvadratmeter gör det en skillnad på 1 958 kronor i månaden3.  Det är för-
stås en stor skillnad. Det kan dock vara på sin plats att jämföra skillnaden i hyresnivåer med skillnaden i små-

3. Hyran i Stockholm: 50*1175 = 58 750. 58750/12 = 4896 kronor. Hyran i Åsele: 50 * 705 = 35250. 35250/12 = 2938
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huspriser. Enligt SCB var den genomsnittliga köpeskillingen för småhus i Åsele 275 000 kronor 2014. Motsva-
rande siffra för Stockholm var 5 640 000 kronor. Det genomsnittliga småhuspriset i Stockholm var alltså 1951 
procent dyrare än i Åsele. På hyresmarknaden var priset 66 procent dyrare i Stockholm.  

SAMBANDSANALYSER
Som tidigare konstaterats är det svårt att direkt identifiera ett mönster mellan städer med stora och små hyres-
förändringar.  En metod som kan användas för att undersöka samband mer utförligt är korrelationsanalys. 
Genom att titta på korrelationskoefficienten (r) går det att mäta hur starkt ett samband är. Koefficienten går 
mellan -1 till 1. Ju närmare den är 1, ju starkare är sambandet mellan höga värden på den ena variabeln och 
höga värden på den andra.

Mest intressant är det att jämföra hyresförändringarna med upp- och nedgångar på den fria småhusmarknaden. 
Givet att bristen på hyresrätter är ett marknadsmisslyckande borde det nämligen finnas ett starkt samband mel-
lan prisförändringar för de båda boendeformerna.  I figuren nedan redovisas sambandet mellan den genom-
snittliga procentuella prisförändringe för småhus mellan 2012 och 2014 per kommun och den genomsnittliga 
procentuella hyresförändringen mellan 2012 och 2014 per kommun.

Diagram 1. Sambandet mellan procentuella hyresförändringar och procentuella förändringar av 
småhuspriser i svenska kommuner 2012 - 2014

Korrelationen mellan prisförändringar för småhus och hyreslägenheter är 0,11, vilket får betraktas som ett svagt 
samband. De högsta prisökningarna för småhus sker generellt inte i kommunerna med högst hyresförändring. 

Förändringar i småhuspriser är inte den enda faktorn som är intressant att ställa gentemot hyresförändringar. I 
figuren nedan visas korrelationskoefficienten (r) för en rad variabler som borde påverka tillgång och efterfrågan 
på hyreslägenheter.  All data kommer förutom nivåer på taxor och avgifter  kommer ifrån Statistiska central-
byrån. 
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* Samband med ranking 2015 – 2012
** Samband med ranking 2014 – 2012

Tre av sex samband i diagrammet är svagt negativa. De största hyresförändringarna har generellt inte skett i 
kommuner med högst befolkningstillväxt. Inte heller har de ägt rum i kommuner med hög medelinkomst eller 
höga taxor och avgifter. De starkaste sambanden finns mellan hyresförändringar och hyresnivå per kvadratme-
ter (-0,11) samt mellan hyresförändringar och prisförändringar för småhus (0,11). Även dessa samband måste 
dock kategoriseras som svaga.

Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att förutsäga var hyresförändringarna kommer att vara som störst i 
framtiden. Det tycks nämligen inte finnas något samband alls mellan procentuella årliga hyresförändringar och 
faktorer som vanligtvis används för att analysera prisuppgångar på bostadsmarknaden. 

APPENDIX
För att få vara med på listan måste bolaget ha redovisade hyresförändringar minst tre av fyra år. För vissa städer 
saknas uppgifter om hyra per genomsnittlig kvadratmeter från 2015. I dessa fall har data hämtats från 2014(*). 
För hyresförändringar gäller genomsnitt för samtliga allmännyttiga bolag i aktuell kommun. Hyrorna per 
kvadratmeter är vägda medelvärden i kommuner med fler än ett kommunalt bostadsbolag. 

5  Data från Nils Holgersson-undersökningen
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FÖR MER INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN KONTAKTA:

DAVID BJÖRNBERG 
Utredare
031-755 33 03
david.bjornberg@fastighetsagarna.se 



Utdelningsadress: Box 53081, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 4 A, Göteborg

Telefon: 031-755 33 00 
E-post: infogfr@fastighetsagarna.se


