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1. Inledning 

Det svenska 1980-talet är omskrivet och omvälvande. Det är årtiondet då Sverige återgår till 

högkonjunktur efter en ekonomisk svacka1. Årtiondet då Sverige avregleras: bankerna hade inte längre 

ett utlåningstak, utländska banker får möjlighet att starta dotterbolag i Sverige och kapital låts flyta 

fritt över den svenska gränsen.2 Med nya möjligheter att låna pengar kunde den uppdämda efterfrågan 

på kapital sporra igång en kraftig spekulationsbubbla som i början av 1990-talet skulle kollapsa. 

Framförallt fastigheter och finansiella produkter köptes i tron om att priset skulle öka men när 

spekulationsbubblan visade sig vara just en bubbla kollapsade ekonomin ner i en långvarig 

lågkonjunktur.3 Det här är kontexten som denna uppsats ämnar verka i. Högkonjunktur och 

lågkonjunktur, uppgång och fall. De chocker som ekonomin och hyresmarknaden utsätts för är många 

och utgör en speciell tid i Sveriges ekonomiska historia. Hyresmarknaden under den här tiden är 

mindre utforskad både teoretiskt och empiriskt än andra marknader som tenderar att blåsas upp till 

bubblor under krisperioder. Men vad som händer med hyresrätterna runtom i landet är inte ointressant, 

tvärtom så är det avgörande för människors liv. Under en av de värsta ekonomiska kriserna Sverige 

drabbats av fanns en stor marknad som direkt påverkades av krisen, frågan är bara hur. 

 

1.1  Syfte & frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara utvecklingen på hyresmarknaden under en 

ekonomisk kris och närmare bestämt 90-talskrisen. Syftet är att särskilt förstå hyressättningen under en 

kris. Eftersom hyressättning fungerar väldigt annorlunda jämfört med prissättning på varor som under 

relativt oreglerade förhållanden kan köpas, säljas och spekuleras i blir studien av hyressättning viktig 

för att förstå hur hela samhället påverkas av en ekonomisk kris. Frågeställningarna denna uppsats 

ämnar besvara blir således: Hur förändrades hyresnivån i Uppsala kommun under perioden 1982-

1996 samt varför förändrades hyresnivån på det sättet som den gjorde under perioden 1982-1996 i 

Uppsala kommun. 

 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att avgränsa sig till att titta på hyresmarknaden i Uppsala kommun 1982-1996. 

Perioden kan tyckas godtyckligt vald men eftersom fokus är på att förstå hyresmarknaden under 90-

talskrisen så måste vi få med hela krisen och en relativt lång period innan. Uppsala kommun och 

Knivsta kommun är idag två olika kommuner men fram till 2003 existerade de båda som Uppsala 

kommun. Den här studien kommer inte att använda någon uppdelning än den som gällde på just 1980- 

och 1990-talen. Detta eftersom studien inte nödvändigtvis vill säga någonting om Uppsala utan om 

                                                           
1 Larsson, Lönnborg, 2014, s.139. 
2 Ibid s.138. 
3 Ibid s.125-155. 
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hyressättning och hyresmarknaden. Materialet blir dessutom betydligt svårare att hantera om Knivsta 

inte räknas med. 

 

1.3 Forskningsläge 

Rune Wigren har gjort en historisk genomgång över den svenska bostadsmarknaden ur ett 

kostnadsperspektiv. Wigren har huvudsakligen data för perioden 1968-1994 och går igenom både hur 

efterfrågan och utbud för bostäder påverkas av kostnader. Wigren delar upp produktionskostnader, 

kostnaden att bygga en bostad, i tre huvudsakliga delar: Värdeinnehåll, faktorpriser och effektivitet. Ju 

mer en bostad kostar att producera desto större kommer fastighetsbolaget vilja att hyran är. 

Bostadskostnader, kostnaden att bo, är beroende av t.ex. egnahemskostnader och hyran. Desto högre 

bostadskostnader, utöver hyran, desto lägre kommer hyresgästen ha råd att betala i hyra. I huvudsak 

menar däremot Wigren att efterfrågan bestäms av inkomst och förväntad inkomst.4 Wigrens gedigna 

genomgång av kostnader säger mycket om hela Sveriges bostadsmarknad men saknar fokus eftersom 

den inte går ner på lokal nivå vilket denna uppsats gör. I denna uppsats kommer kostnaderna att tydligt 

kopplas till hyresläget vilket är en koppling som Wigren saknar. 

 

Bo Bengtsson & Bo Rothstein beskriver bostadsmarknaden som en särskild marknad som står utanför 

den klassiska ekonomins logik om prissättning. De beskriver bostäder som att inte vara ”[…] 

homogena, utbytbara eller oändligt delbara. Tvärtom är de komplexa, heterogena, odelbara och 

orörliga.” Det går med andra ord inte att se på prissättning för bostäder som vilken vara som hest. 

Bengtsson och Rothstein motsäger sig alltså delvis den bild som Wigren ger av att priset/hyran på en 

bostad främst bestäms av inkomst, förväntad inkomst och kostnader, snarare menar dem att komplexa 

sociala och kulturella strukturer har en kraftig inverkan på hyror och pris.5 

 

Bentzel et al. skriver om hyresregleringssystemet och går igenom hur detta system funkar. De 

konstaterar att för hyresregleringssystemet (den hyressättningsregim som var innan 

bruksvärdessystemet som var det hyressättningssystem som gällde för undersökningens period) 

kommer kostnadsökningar leda till hyreshöjningar. Bentzel et al. lyfter särskilt räntan som en viktig 

bestämmande faktor för huruvida hyran ska höjas eller inte.6 Denna uppsats rör sig inte i samma tid 

som Bentzel et al. men uppsatsen kommer beröra samma frågor under ett annat system. 

 

                                                           
4 Wigren, 1997, red. Andersson, s.206. 
5 Bengtsson & Rothstein, 1997, red. Andersson, s.246-286. 
6 Bentzel et al. 1963, s.43. 
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Boverket har i en rapport från 2010 redovisat utvecklingen för hyror i hela riket samt delat in landet i 

fyra kategorier där Uppsala ingår i ”övriga kommuner med mer än 75 000 invånare”. Undersökningen 

från boverket redovisar däremot inte enskilda kommuner.7 Undersökningen i denna uppsats kan 

därmed erbjuda någonting relativt unik, nämligen utvecklingen för just en enskild kommun. 

 

1.4 Teori  

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är hur hyror bestäms. Det system som användes då och 

som lever kvar idag är bruksvärdessystemet (även om det har förändrats avsevärt fram till idag). 

Bruksvärdessystemet är namnet på de regleringssystem och mekanismer som bestämmer hyror i 

Sverige. Grunden i systemet är också namnet: det är bruksvärdet, inte marknadsvärdet som är i fokus. 

Det intressanta och viktiga blir således hur bruksvärdet bestäms vilket leder in oss på 

jämförelseprövningen. 

 

I SOU 2000:33 får vi en sammanfattande bild av hur bruksvärdet formuleras: ”Med en lägenhets 

bruksvärde bör avses vad lägenheten med hänsyn till beskaffenhet och förmåner samt övriga faktorer 

kan anses från konsumenternas-hyresgästernas synpunkt vara värd i förhållande till likvärdiga 

lägenheter”8. Det är alltså i jämförelsen med andra lägenheter som vi får en uppfattning om 

bruksvärdet och därmed också hur hög eller låg hyran bör vara. SOU:n fortsätter och konstaterar att 

”Man skall därvid bortse från byggnadsår och produktions-, drifts- och förvaltningskostnader samt 

från andra särskilda betingelser för hyresrätten.”9 här finns dock en viktig avvikelse när vi diskuterar 

allmännyttan. Allmännyttiga bolag, bolag som inte drivs av vinstintresse utan för samhällets bästa 

(t.ex. kommunala bostadsbolag som Uppsalahem), sätter sina hyror utifrån just kostnader. 

Allmännyttan använder självkostnadsprincipen som innebär att deras hyror endast kommer täcka just 

kostnader samt ge en skälig vinst på kapitalet. Tanken med detta var att allmännyttan skulle dämpa de 

generella hyresnivåerna eftersom deras lägenheter samtidigt användes som förstahandsnorm i 

jämförelseprövningen när hyror skulle sättas.10 Kombinationen mellan självkostnadsprincipen, alltså 

att hyror för allmännyttiga bolag sätts för att täcka kostnader, och att allmännyttans lägenheter är de 

som först och främst ska användas i jämförelseprövningen innebär alltså att allmännyttan spelade en 

avgörande roll i det generella hyresläget. Självkostnadsprincipen kan vara knepig särskilt när det 

kommer till frågan om på vilken nivå kostnaderna skall räknas. Är det kostnaden för den enskilda 

fastigheten eller för hela företaget? SOU 2000:33 klargör detta och konstaterar att intäkterna från 

                                                           
7 Boverket, 2010. 
8 SOU 2000:33 s.22. 
9 Ibid, s.22. 
10 Ibid s.59. 
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hyresverksamheten skall täcka företagets kostnader och inte bara en enskild fastighets. Utifrån 

kostnaderna skapas med andra ord en ram där hyrorna sedermera kan sättas utefter bruksvärdet.11  

 

En annan viktig teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är förhandlingssystemet. När en 

fastighetsägare vill höja hyran måste detta ske genom en förhandling, primärt via en hyresgästförening 

som, likt en fackförening, sköter förhandlingarna å hyresgästernas vägnar. Om hyresförhandlingen inte 

når fram till ett resultat måste hyresvärden istället vända sig till hyresnämnden (ett sorts 

medlingsorgan och domstol) som kan ta ett beslut om huruvida höjningen är skälig eller inte.12 Det 

gick alltså inte att godtyckligt höja hyran för någon. När denna uppsats redogör för hyresnivåer och för 

resonemang kring dessa ska läsaren ha i åtanke att hyreshöjningar inte är en produkt av någon magisk 

marknadskraft utan ett resultat av bedömning, jämförelse och förhandling. 

 

1.5 Metod & material 
Uppsatsen nyttjar en i huvudsak kvantitativ metod för att utreda samband och sammanställa data. 

Eftersom data för alla hyreslägenheter är svår att få tag på kommer uppsatsen använda sig av data från 

Uppsalahem, det allmännyttiga bostadsbolaget i Uppsala, för att sammanställa en bild av hur 

hyresnivåerna såg ut och utvecklades. Detta ger bara en bild av allmännyttan men i och med att 

allmännyttans bostäder spelar en väsentlig roll i hyressättningen på privatägda fastigheter så kommer 

detta skapa en god approximation. I och med att allmännyttan har en god redovisning av detaljerade 

variabler möjliggör också användningen av denna data goda analyser. Kompletterande uppgifter 

kommer dock nyttjas när det går att skapa en större bild med hjälp av t.ex. folk- och bostadsräkningen. 

 

Hyresmarknaden och hyressättningen kommer operationaliseras till några variabler som är viktiga för 

att förstå utvecklingen. Vakansgrad kommer att användas för att visa hur efterfrågan ser ut men också 

för att påvisa vilka kostnader som vakansen medför. Vakansgraden anger hur stor andel av 

bostadsbeståndet som inte hyrs ut, där ingen bor. En hög vakansgrad indikerar således att efterfrågan 

på hyresrätter är låg och en låg vakansgrad indikerar att efterfrågan är hög. Uppsatsen kollar också på 

sambandet mellan arbetslöshet och vakansgrad. Arbetslöshet används som ett mått på hur god 

ekonomin är. En ekonomisk nedgång och därmed hög arbetslöshet borde korrelera med en hög 

vakansgrad, alltså människor inte har råd att besitta de lägenheter som står tomma. Uppsatsen ser även 

på korrelationen mellan färdigställnings år, året då en fastighet byggdes klart, och hyra. Denna analys 

görs för att förstå mer detaljerat hur hyresnivåerna förändras.  

 

                                                           
11 SOU 2000:33 s.61. 
12 Ibid, s.51. 
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Kostnadsanalysen i uppsatsen grundas i hypotesen att hyror i det allmännyttiga bostadsbeståndet 

framförallt sätts utifrån kostnader, självkostnadsprincipen. De kostnadsposter som redovisas är 

driftskostnader, räntekostnader, vakanskostnader och den totala kostnadsutvecklingen (alla redovisas i 

reala termer dvs. de är inflationsjusterade för att möjliggöra jämförelser över tid).  

 

Regressionsanalyser är ett viktigt inslag i uppsatsen och resultat från dessa kommer anses vara 

statistiskt säkerställda om P<0,05. Det huvudsakliga värdet av intresse från regressionsanalyserna för 

uppsatsen är förklaringsgraden, R2-värdet indikerar hur mycket den oberoende variabeln förklarar den 

beroende variabeln vilket är centralt för analysen. 

 

Flera grafer hoppar över 1995 i denna uppsats eftersom viss data saknas för just 1995. Detta noteras i 

samband med diagrammen men graferna går direkt från 1994 till 1996, av rent tekniska skäl går det 

inte att markera frånvaron med t.ex. ett tomrum mellan 1994 och 1996 – detta eftersom excel (som 

nyttjas för den statistiska analysen och sammanställningen) inte möjliggör detta. 

 

1.6 Källkritik 
Uppsatsen baseras till stor del på data från Uppsalahems egna årsredovisningar och 

verksamhetsberättelser. Det finns dock några problem med just denna data. Verksamhetsberättelserna 

och årsredovisningarnas ”lägenhetstabeller” som bland annat redovisar antal fastigheter, lägenheter 

och hyresnivå har fel i sig. Det finns enstaka fall där hyrorna är helt orimliga och antagligen är ett 

resultat av tryckfel, i dessa fall (ca. 2 stycken) har dem inte räknats med i den sammanställning av data 

som gjorts för denna undersökning. Det finns även transparensproblem med dessa 

verksamhetsberättelser och årsredovisningar, för vissa år redovisas inte vilket datum som 

lägenhetstabellerna gäller för. Rimligtvis ska lägenhetstabellerna visa det läge som varit för året och 

som legat till grund för det årets verksamhet varför detta ändå inte blir ett avsevärt problem. 

 

Den andra stora källan som används i uppsatsen är statistiska centralbyrån (SCB). SCB bidrar med 

mått på inflation (KPI – konsumentprisindex) och data över arbetslösa. En utredning från SOU 

används som teoretisk utgångspunkt och en rapport från boverket används för att ta del av empiriskt 

material. Det är denna uppsats utgångspunkt att både SCB och Boverket är trovärdiga källor som inte 

har särskilt starka skäl till att förvränga fakta. Det som kan sägas är att Boverkets data över hyror 

skulle kunna använda en annan metod för att beräkna genomsnittlig hyra detta borde däremot inte ge 

särskilt stora förändringar och i och med att denna undersökning observerade en trend i Uppsala som 

Boverket observerade för hela riket så bör eventuella skillnader i metod inte påverkat resultatet. 
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1.7 Från hyresregleringen till bruksvärdet 

Det system som användes (och som till stor del används idag) är som ovan nämndes 

bruksvärdessystemet. Detta system växte fram i slutet av 1960-talet ur det tidigare 

hyresregleringssystemet. Hyresregleringen som varade från 1942 fram till 1968 var tänkt att skapa ett 

besittningsskydd för hyresgäster. I korthet skulle man ha rätt att bo kvar i sin lägenhet. Hyran fick bara 

höjas om tillstånd gavs av myndighet. Hyreshöjningar skulle inte kunna användas som ett redskap för 

att kasta ut hyresgäster. I praktiken innebar hyresregleringen att hyror låstes till 1942 års nivå.13 

Bruksvärdessystemet från 1968 innebar en förskjutning mot tydligare marknadsstyrning på 

hyresmarknaden. Hyrorna fick sättas fritt utifrån vissa givna ramar men i övrigt var det marknaden 

som skötte hyressättningen. Även om marknaden nu skulle styra mer innebar bruksvärdessystemet en 

kraftigt reglerad marknad där inte minst besittningsskyddet skulle vara intakt.14  

 

2. Hyresläget 1982-1996 
För att bilda oss en uppfattning om hyresläget i Uppsala Kommun 1982–1996 nyttjas data från 

Uppsalahems verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Dessa ger en detaljerad bild av alla 

företagets lägenhetshus som kan sammanfattas och brytas ner. Fastigheternas hyror viktas mot antalet 

lägenheter i fastigheten för att därefter beräkna den totala snitthyran för Uppsalahem. Detta sätt att 

räkna ut snitthyror är inte optimalt eftersom fastigheterna viktas efter antal lägenheter och inte yta, 

däremot går det inte att skapa en tidsserie för hela perioden baserad på yta varför denna metod måste 

nyttjas. För de år där kallhyra samt bränsletillägg redovisas separat används adderas dessa för att skapa 

en totalhyra. Bränsletillägget låts vara konstant eftersom priset på detta endast redovisas år 1982 - 

källmaterialet ger inte heller någon detaljerad information om vad bränsletillägget består av och kan 

därför inte justera upp priset utifrån t.ex. ett energiprisindex. 

 

Nedan, i figur 1, ser vi den nominella utvecklingen mellan 1982 och 1996, det är en stadig ökning av 

hyrorna med den mest markanta ökningen 1990. Viktigt att poängtera är dock, som nämndes ovan, att 

detta endast är data från Uppsalahem, ett allmännyttigt bolag. Vad det innebär att endast ha data från 

allmännyttan kommer diskuteras mer i analysdelen men som nämndes ovan i teoridelen kommer den 

allmännyttiga hyresnivån vara en viktig indikator på hur hela beståndet såg ut. Vi vet även att 

allmännyttan utgjorde en majoritet av alla hyresrätter i Uppsala under 1980-talet och även i början av 

1990-talet.15 

 

                                                           
13 SOU 2000:33 s.16. 
14 Ibid s.20. 
15SCB, FOB, 1985, 1990. 



9 
 

Figur 1 nominell snitthyra per år och m2 (SEK), Uppsalahem 1982-1996* 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
*Data saknas för år 1995 
 

Den reala utvecklingen av hyrorna ger en annan bild än den nominella. Genom att rensa 

hyresutvecklingen för inflation med KPI får vi den faktiska bilden av hur hyrorna utvecklas. I figur 2 

ser vi hur hyrorna under 80-talet ligger still med små fluktuationer. Tre år ser t.om. fallande realhyror, 

detta innebär att den nominella hyreshöjningen det året var lägre än inflationen. Den avsevärda 

ökningen och brottet mot tidigare trend är hoppet från 80- till 90-tal, här sker en drastisk ökning av 

även realhyrorna. Hyrorna ökar även 1991 men faller 1992, det andra året på den dramatiska 90-

talskrisen.16 Därefter ökar hyrorna successivt under resten av perioden fram till 1996.  

 

                                                           
16 Reinhart & Rogoff, 2010, s.181. 
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Figur 2 Real snitthyra per år och m2 (SEK) , Uppsalahem 1982-1996* 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
*Data saknas för år 1995 

 

Det som går att se ovan är inte ett mönster med tydlig uppgång och nedgång, hyrorna ligger snarare 

still under 1980-talet för att kraftigt öka i början av 1990-talet och därefter mattas av under ett antal år 

innan de stiger igen mot 1990-talets mitt. Vad som går att urskilja är att den trend som fanns på 1980-

talet där realhyrorna i princip låg still bryts på 1990-talet. Varför detta sker kommer diskuteras i 

analysdelen men tydligt är att det sker ett trendbrott på 1990-talet. Redan här kan vi dock svara på en 

del i uppsatsens frågeställning nämligen hur hyresmarknaden såg ut, svaret är med viss modifikation 

figur 2. Figur 2 tydliggör även de andra delarna i frågeställningen, nämligen varför utvecklingen såg ut 

som den gjorde. Här blir det särskilt intressant att förklara 1990-talets trendbrott och 1980-talets 

stillastående marknad. 

 

Hur genomsnittshyran förändras är givetvis viktigt för undersökningen men för att förstå alla 

komponenter i hyran vänder vi oss till de enskilda lägenheternas färdigställnings år. För detta görs en 

regressionsanalys som ställer färdigställnings år som oberoende variabel och hyran som beroende 

variabel. R2 värdet ger en indikator på hur viktigt färdigställnings året blir för hyran på de enskilda 

fastigheterna. Genom denna modell kan vi med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett stabilt 

samband mellan en fastighets färdigställnings år och hyresnivån. Beroende på vilket år som används 

för att göra regressionsanalysen får man olika R2 värden men alla är statistiskt säkerställda För 1988 

får vi t.ex. ett R2 värde på 0,6768 medans det för 1989 är 0,5662, detta innebär att en fastighets 

färdigställnings år år 1988 svarar för 67,68% av hyran vilket är det år som har starkast samband 

mellan färdigställnings år, de andra åren fluktuerar mellan 50% och 58% (se bilaga 1 för detaljerad 
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redovisning). Färdigställningsåren redovisas inte för 1990-96, men utifrån det urval vi har går det att 

statistiskt säkerställa ett positivt samband mellan färdigställnings år och hyresnivå. Denna analys visar 

att nybyggda lägenheter bör bidra till att dra upp den generella hyresnivån. 

 

2.1 Vakansgrad 1982-1996 
Vakansgraden, alltså hur stor andel lägenheter som stod tomma för vår period tas från Uppsalahems 

verksamhetsberättelser & årsredovisningar. Vakansgraden för Uppsalahem redovisas i figur 3 men 

täcker inte hela perioden, data finns endast för 1983-1996.  

 

Figur 3 Vakansgrad (%), Uppsalahem 1983-1994 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

Figur 3 visar en kurva som, med undantag för 1984, ligger stabilt för 90-talet men ökar på 90-talet. 

Kurvan är relativt förväntad, när den ekonomiska krisen på 1990-talet drabbar Sverige påverkas 

efterfrågan på hyresrätter och vakansgraden stiger. Något ska sägas om 1984 års extremvärde. 1984 

uppvisar den högsta vakansgraden av alla år som mäts, 1984 står inte ut på något annat sätt i den 

insamlade data och det verkar inte finnas några realekonomiska faktorer som spökar. Det som går att 

säga är att verksamhetsberättelsen vittnar om en dåligt fungerande bostadsförmedling under 1984, 

detta kan vara det enkla skälet till den höga vakansgraden just det året. 

 

Genom regressionsanalys kan vi analysera de faktorer som kan tänkas ligga bakom vakansgraden. Här 

är hypotesen att när människors ekonomiska förutsättningar försämras så sänks efterfrågan på 

hyresrätter och vakansgraden ökar. Med data från SCB över antalet arbetslösa i Uppsala län och 
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vakansgrad kan vi få en aning om hur just arbetslöshet påverkar vakansgraden. Tyvärr finns ingen data 

för andel arbetslösa i Uppsala kommun eller län, det närmsta vi kan komma är antalet arbetslösa i hela 

länet. En annan metod skulle vara att helt enkelt beräkna arbetslöshetsgraden men utan att veta hur 

många som är i arbetskraften går detta inte att göra på ett korrekt sätt. Två regressioner görs, en där 

1984 är med och en där 1984 inte är med. I regressionerna ställs arbetslösheten som den oberoende 

variabeln på X-axeln och vakansgrad som den beroende på Y-axeln. 

 

Figur 4, samband mellan antalet arbetslösa (x-axeln) i Uppsala län och vakansgrad (%) (y-axeln)  i Uppsalahem, 1983-1994 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 (Vakansgrad), SCB (Arbetslöshet: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0402__AM0402G/AKUAArblosaSt/table/tableViewL

ayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299) 
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Figur 5, samband mellan antalet arbetslösa i Uppsala län och vakansgrad (%) i Uppsalahem, 1983, 1985-1994 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 (Vakansgrad), SCB (Arbetslöshet: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0402__AM0402G/AKUAArblosaSt/table/tableViewL

ayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299) 

 

Båda regressionerna har statistiskt säkerställda samband men ger tydligt annorlunda resultat när vi 

kommer till R2-värdet. Figur 4 visar ett R2 värde som indikerar att antalet arbetslösa förklarar 46,13% 

av vakansgraden medans figur 5 menar att det är 95,53%. Om 1984 faktiskt var ett undantagsår där det 

inte fungerade som det skulle med förmedlingen av bostäder i Uppsalahem så ger antagligen figur 5 

den bästa bilden av sambandet mellan totala antalet arbetslösa och vakansgrad, här finns det ett väldigt 

starkt samband. 

 

2.2 Kostnadsutveckling  
Som diskuterades i teoriavsnittet har kostnader en speciell roll i hyressättning för allmännyttiga bolag. 

Kostnader redovisas flitigt i data från Uppsalahem och några särskilda poster som kan tänkas fluktuera 

och vara avgörande kommer presenteras i det här avsnittet. De kostnader som redovisas är alla 

justerade efter inflation där 1982 års KPI ligger som grund, precis som för övriga uppsatsen. All 

kostnadsdata är tagen direkt från Uppsalahem men därefter bearbetad på det sätt som nedan beskrivs.  

 

Driftskostnader går att följa som en specifik post från 1983 till 1996. Det går därför att skapa en 

gedigen bild för i princip hela perioden. I figur 6 ser vi de reala driftskostnaderna per lägenhet. Det går 

att skönja ungefär samma mönster som vi såg för snitthyrorna men dock en betydligt mer försiktig 
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utveckling, 1980-talet har inte samma stillastående mönster och ökningen på 1990-talet är inte lika 

dramatisk.  

 

Figur 6, reala driftskostnader per lägenhet för Uppsalahem 1983-1996 (tusentals kronor, KKR) 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

Räntekostnaderna är en central fråga för en uppsats som beskriver en händelse under ett dramatiskt 

finansiellt skede. Dessa kostnader redovisas separat från och med 1983. Det går därför att tydligt 

konstruera en tidsserie. Figur 7 visar räntekostnaderna, justerade för inflation och dividerade med 

antalet lägenheter.  

 

Figur 7, reala nettoräntekostnad per lägenhet (KKR) för Uppsalahem 1983-1996 
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Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

Utan statistiska metoder är det enkelt att jämföra figur 7 och figur 2 och notera likheten. Detta är för 

att den följer nästan precis samma mönster som realhyran gjorde i figur 2. Om uppsatsen har ett tydligt 

bevis för samband mellan hyror och kostnader så är figur 7 just detta, varför realhyran följer samma 

mönster som räntekostnaderna kommer diskuteras nedan men här kan vi konstatera att det finns ett 

statistiskt samband. En regressionsanalys i figur 8 visar på ett starkt samband mellan räntekostnaderna 

och hyran (där kostnaderna är oberoende och hyran blir beroende av räntan. R2 värdet hamnar på 

0,7503 vilket indikerar att räntan bestämmer 75% av hyran. Sambandet är statistiskt säkerställt men 

innehåller relativt få observationer och ska inte nödvändigtvis ses som en naturlag för hyressättning, 

även om sambandet är starkt i det här fallet. 

 

Figur 8, samband mellan reala nettoräntekostnader per lägenhet (KKR) och real snitthyra (SEK), Uppsalahem 1983-1996* 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

*Data saknas för 1995 

 

Den totala kostnadsutvecklingen sammanställs i figur 9. Här har utvecklingen rensats med inflation 

och justerats för antalet lägenheter. Utvecklingen är snarlik den som återfinns för realhyrornas 

utveckling. Den stora skillnaden verkar vara, precis som för de andra kostnadsposterna, att den stora 

ökningen sker 1991 och inte 1990.  
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Figur 9, totala nettokostnader, justerade för inflation och antal lägenheter (KKR), Uppsalahem 1982-1996 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

3. Analys 
Ovan har data presenterats för hyresnivån och kostnadsläget, vi har även berört vakansgraden och lyft 

upp några regressionsanalyser. Detta avsnitt presenterar en analys av data som vi redan gått igenom 

samt en presentation av ny och stundtals mer detaljerad data.  

 

3.1 Kostnaderna 

Ovan har vi kunnat konstatera hur utvecklingen för hyror inom Uppsalahem såg ut och detta avsnittet 

måste nu förklara varför hyrorna låg still under 80-talet och varför de såg en chockartad ökning på 90-

talet. Eftersom vi endast observerat data för ett allmännyttigt bolag så är det självkostnadsprincipen 

som ligger till grund i analysen. Intäkterna från hyror måste motsvara Uppsalahems kostnader. Stiger 

kostnaderna måste även hyrorna stiga. Som konstaterades i det teoretiska avsnittet i denna uppsats 

kommer dock vara medveten om att hyrorna inte behöver stiga för alla, det kan mycket väl vara så att 

hyrorna stiger för vissa fastigheter men sjunker för andra – så länge den totala intäkten täcker 

företagets kostnader. Enligt denna modell borde vi under 80-talet således inte finna någon 

kostnadschock.  

 

Driftskostnaderna som beskrivs ovan i figur 6 indikerar inte några dramatiska fluktuationer men ändå 

en ökande trend. Ökningen under 1980-talet är dock relativt odramatisk. Räntekostnaderna i figur 7 

visar på ett stabilt 1980-tal utan chocker. Som nämndes ovan finner vi dessutom att figur 7 nästan 

precis följer realhyresutvecklingen. Regressionsanalysen i figur 8 avslöjar att det samband som ögat 
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ser också är statistiskt säkerställt och stabilt. Det som däremot kan sägas är att kostnadschocken verkar 

ske 1991 och inte 1990. Om hyrorna ska följa kostnaderna så bör kostnaderna öka även 1990. Här har 

denna undersökning inte ett ordentligt svar. Det kan vara så att hyrorna ökar i förväntan om en 

kostnadshöjning som skall komma, det kan vara den skattereform som sker 1990 som anför ett svar i 

hyresökningarna.17 Det skulle också kunna vara en höjning som borde skett tidigare (kostnaderna ökar 

konstant under andra halvan av 1980-talet men hyrorna ökar några procent mindre). 1988 skriver 

Uppsalahem att ”[…] på sikt kan en låg hyresnivå vara förödande om inte hyresförhandlingarna ger 

tillräckliga medel för att underhålla och förbättra den äldre bebyggelsen.” 1988 strandades dessutom 

förhandlingarna med hyresgästerna.18 Detta verkar indikera att förhandlingarna satte stopp för 

nödvändiga hyresökningar som alltså istället skulle kunna förklara det stora hoppet 1990. Oavsett om 

hyreshöjningen sker året innan kostnaderna ökar så finns det ett tydligt samband mellan kostnader och 

hyra.  

 

Boverkets rapport om hyresutvecklingen 1975-2009 visar en kraftig hyresökning 1991 och inte 1990 

för hela riket. Men bekräftar den övriga trenden som denna uppsats visat på.19 Varför 1990 och inte 

1991 är året då det stora språnget sker i just Uppsala kan ha särskilda anledningar som redovisades 

ovan. En sista anledning kan helt enkelt vara att materialet som denna undersökning baseras på är 

redovisat på ett sätt som ger en felaktig bild av vissa år men som ändå visar på samma trend.  

 

Ovan fick vi se hur vakansgraden utvecklats och hur den verkar hänga ihop med arbetslöshet. Det vi 

inte såg där var dock kostnaderna för Uppsalahem som vakanta lägenheter innebar. I figur 10 får vi se 

just detta. Det går att argumentera för att vakanta lägenheter borde trycka ner hyror (ett längre 

resonemang om detta kommer längre ner) men det går likväl att påpeka att vakanskostnader sätter ett 

tryck uppåt på hyror i beståndet. Vi kan tänka oss ett företag med tre lägenheter, alla lägenheter 

medför kostnader, de ska underhållas, de kostar att värmas och de kostade att byggas. Företaget har 

antagligen belånat sig för att bygga dessa lägenheter och betalar således ränta på detta. Låt oss för 

enkelhetens skull tänka oss att varje lägenhet ska ha en hyra för att täcka en kostnad på 100 000kr, om 

en lägenhet då står tom måste dessa 100 000 fortfarande betalas. Detta problem kan lösas på 3 sätt: 

Företaget kan sälja den tomma lägenheten och bli av med kostnaden. Företaget kan belåna sig för att 

täcka kostnaden och kräva en högre hyra när den tomma lägenheten väl blir i besittning. Företaget kan 

också slå ut kostnaden på det bestånd som är i besittning. 

                                                           
17 Prop 1989/90:50. 
18 Uppsalahem AB, verksamhetsberättelse 1988, s.3. 
19 Boverket, 2010. s.16. 
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Figur 10, reala vakanskostnader per lägenhet (SEK), Uppsalahem, 1990-1996 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

Diskussionen om kostnader och snitthyror säger ingenting om vad som hände på mikronivå, alltså för 

enskilda fastigheter. Utan att analysera datan grundligt och se bortom genomsnittlig hyra kan vi 

egentligen inte dra några slutsatser om vad som orsakade ökningen i snitthyra. I tabell 2 har vi tagit 

den första och tredje kvartilen för varje år och indexerat dessa med 1982 som bas. Samma sak har 

gjorts för snitthyran. Två mönster står ut, den första kvartilen följer samma mönster som snitthyran gör 

och ligger antingen strax över eller strax under denna, det andra är att den tredje kvartilen går sin egen 

väg och ser nästan konsekvent höjda realhyror.  

Tabell 1, hyresspridning, realhyror indexerade, Uppsalahem 1982-1996* 

År 1:a kvartil indexerad Median indexerad 3:e kvartil indexerad Snitthyra indexerad 

1982 100 100 100 100 

1983 99,43 99,38 102,31 98,30 

1984 105,32 105,58 108,13 102,68 

1985 96,93 96,69 105,34 96,59 

1986 95,44 95,51 110,09 96,10 

1987 98,73 98,20 113,76 99,23 

1988 100,93 100,90 114,87 101,32 

1989 101,65 101,24 115,13 102,43 

1990 140,36 140,14 150,81 139,21 

1991 141,94 141,18 151,58 140,19 

1992 139,25 140,61 150,71 137,59 

1993 149,61 151,25 160,22 146,72 

1994 152,08 155,07 162,37 149,25 

1996 155,98 159,94 166,14 155,09 

 
Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
*Data saknas för år 1995 
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Tabell 1 ger oss svaret på två frågor. För det första så är det inte bara några få lägenheter som drar upp 

den genomsnittliga hyran på 1990-talet, de flesta fastigheterna får höjda hyror. Det andra vi kan säga 

med hjälp av tabell 1 är att inte alla hyror låg still under 1980-talet, de dyraste fastigheterna får en 

avsevärd höjning men snitthyran förblir relativt stabil under 1980-talet på grund av att de flesta 

fastigheterna har en platt utveckling. Eftersom det inte sker en generell höjning av hyrorna, 

kostnaderna som hyresintäkterna skall täcka blir inte högre och det verkar inte finnas bevis för en 

avsevärd minskning på de poster vi analyserat, så bör detta innebära att nyproduktionen har ett högt 

bruksvärde och kan ta en högre hyra vilket möjliggör sänkningar för andra fastigheter. En genomgång 

av kvartilavståndet (tredje kvartilen minus första kvartilen) tydliggör det som går att urskilja i tabell 1. 

Avståndet, skillnaden, ökar och planar sedan ut. I figur 11 ser vi hur kvartilavståndet ökar dramatiskt 

fram till 1987 för att därefter minska fram till 1991 där kvartilavståndet ökar ett år och planar sedan ut. 

Kvartilavståndet ökar under 80-talet samtidigt som kostnadsökningarna är Går vi tillbaka och granskar 

räntekostnaderna så började de stiga samtidigt som kvartilavståndet började minska – här börjar 

samtidigt medianhyran, snitthyran och den första kvartilen stiga. Kostnaderna för Uppsalahem blir 

med andra ord betydligt större och måste betalas genom generellt höjda hyror. Det är såklart tänkbart 

att endast några hus skulle finansiera en generell kostnadshöjning men detta är mindre troligt eftersom 

hyreshöjningar förhandlas fram. 

 

Figur 11, kvartilavstånd hyror, Uppsalahem 1982-1996* 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

* data saknas för 1995 
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3.2 Myntets andra sida – hyresgästerna 

Hyran i allmännyttan ska bestämmas utifrån kostnader men alla hyreshöjningar måste gå igenom en 

förhandling. Detta innebär att hyrorna inte bara kan chockhöjas så fort kostnadssidan får en ökning. 

Inkomsterna för hyresgästerna måste också hänga med. Här uppstår ett problem för denna kvantitativa 

undersökning. Data om inkomster på kommunal nivå är svårt att sammanställa. Folk och 

bostadsräkningarna har data för inkomster i Uppsala kommun för 1985 men inte 1980 och 1990 varför 

dessa undersökningar ej kan nyttjas. Det som kan användas som ett närmevärde för att ändå få en 

förståelse för hur inkomsterna utvecklades under den valda perioden är data för hela riket från SCB. 

Utifrån SCB:s data över medelinkomster konstrueras ett index som redovisas i figur 12. 

Figur 12, arbetsinkomstindex fasta priser, Sverige, 1982-1996 

 

Källa: SCB 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103A/ArbInk30/?rxid=bfecd9a7-c65f-

482d-9dfb-3e6a307703f7) 

 

Utifrån data från Rune Wigren kan vi se hur boendutgifternas andel av disponibel inkomst såg ut för 

de som bodde i hyresrätter i Sverige mellan 1982 och 1993. Resultaten från Wigren presenteras i tabell 

2 och ger oss en bild som, med den reala hyresutvecklingen från figur 2 i åtanke, inte är särskilt 

förvånande. Tabellen visar att hyrornas andel av den disponibla inkomsten ligger still under 1980-talet 

men ökar på 1990-talet. 

Tabell 2, boendeutgifternas andel av disponibel inkomst (%), Sverige, 1982,1985,1987,1989,1991,1993 

År 1982 1985 1987 1989 1991 1993 

Andel (%) 22 22 23 22 25 28 

Källa: Wigren, Andersson (red.), 1997, S.230 
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Sammantaget ökar inkomsterna generellt i landet under hela 1980-talet men inte så pass mycket att 

boendeutgifternas andel av inkomsten rör på sig. Det här kan indikera att hyrorna steg kraftigare 

generellt i landet än för Uppsala kommun, det kan likväl vara så att inkomstutvecklingen inte var 

jämnt fördelad och inte gjorde avtryck hos de som bodde i hyresrätter. Det vi däremot kan konstatera 

är att det bör ha funnits utrymme att höja hyran mer under 1980-talet. 

 

3.3 Den privata sektorn 

Den här uppsatsen handlar om hela hyresmarknaden i Uppsala under 1982-1996 men trots detta har 

ingen data presenterats för den privata sektorn. De hyresrätter som inte ägs av Uppsalahem har inte 

diskuterats. Skälet till detta angavs i avsnittet om metod och material – det finns helt enkelt inte 

material som på samma sätt som för Uppsalahem är tillgängligt. Vad som hände med hyran för alla 

hyresrätter blir därmed en teoretisk övning. 

 

Ska vi säga någonting om hyresläget i Uppsala för den valda perioden så är den data som ovan 

presenterats från Uppsalahem troligtvis så nära man kan komma. Det är en approximation som 

antagligen kommer väldigt nära det resultat som en sammanställning för alla fastighetsbolag i Uppsala 

under 1982-1996 troligtvis få (uppenbarligen kan vi inte empiriskt bekräfta detta eftersom data saknas 

för just Uppsala). Skälet till att vi ändå kan säga någonting om hela hyresmarknaden för Uppsala 

genom att bara använda den allmännyttiga datan är bruksvärdessystemet som ger allmännyttan en 

viktig roll i hyressättningen. 

 

Det som däremot går att göra för att säga något om det privata bestånd är att se till hur privata och 

allmännyttiga bostäder sammanfaller på riksnivå. I en rapport från boverket blir det tydligt att hyrorna 

i allmännyttan och hos privata företag är på ungefär samma nivå. För den valda perioden följer 

hyrorna för nyproduktion samma trend och ligger på i princip samma nivå. Boverket jämför inte det 

privata kontra det allmännyttiga beståndet utan endast nyproduktion, detta ger dock ändå en hint om 

att de åtminstone följer samma trend för vår valda period.20  

 

4. Sammanfattning & slutsats 

Sammanfattningsvis har den här uppsatsen redogjort för hyresläget i Uppsala under 1982-1996. 

Hyrorna låg stilla under stora delar av 1980-talet och ökade under de flesta av åren under 1990-talet. 

När efterfrågan på hyresrätter verkar minska på 1990-talet i samband med den ekonomiska nedgången 

                                                           
20 Boverket, 2010. 
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ökade paradoxalt nog samtidigt hyrorna till följd av ökade kostnader, särskilt kapitalkostnader verkar 

vara viktig för utvecklingen av hyror. Kostnaderna styrde utvecklingen under vår valda period. Ett 

rimligt antagande är också att det privata beståndet mer eller mindre följde precis samma utveckling 

som hyrorna i Uppsalahem.  

 

I avsnittet om forskningsläget påpekades att Bentzel et al. visade att räntor var särskilt viktiga när det 

kommer till att bestämma hyror i Sverige. Bentzel et al. skrev om ett helt annat hyressättningssystem 

men räntornas vikt verkar ligga kvar även med bruksvärdessystemet vilket slagits fast i den här 

undersökningen.  

 

Frågan som kvarstår är vilka slutsatser som kan dras utifrån denna uppsats. Undersökningen bekräftar 

att räntan är viktig för hyressättningen, den bekräftar den trend för hyrorna som boverket påvisade för 

hela riket. Den visar också att nyproduktion medför en högre hyra, att vakansgrad och därmed 

efterfrågan på hyresrätter hänger ihop med den ekonomiska utvecklingen, särskilt arbetslöshet. 

Hyresutvecklingen har i denna uppsats också segmenterats och i detta har det påvisats skillnaderna i 

utveckling för de dyraste fastigheterna kontra de billigaste. Utöver de slutsatser som kan dras från 

analysen finns också ett deskriptivt värde i uppsatsen, vill man veta hur hyrorna såg ut och förändrades 

i just Uppsala har denna uppsats ett svar. 
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Bilaga 1. 
I denna bilaga redovisas regressionsanalyser som ser till sambandet mellan en fastighets hyra och 

färdigställnings år. Analyserna görs för 1982-1989. Färdigställnings året ställs på X-axeln som 

oberoende variabel och hyran på y-axeln som beroende variabel. Alla sambanden är statistiskt 

säkerställda. 

 

Figur 1, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1982 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

Figur 2, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1983 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
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Figur 3, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1984 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

Figur 4, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1985 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
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Figur 5, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1986 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

Figur 6, samband mellan hyra och färdigställnings år, Uppsala hem, 1987 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
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Figur 7, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1988 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 

 

Figur 8, samband mellan hyra (SEK) och färdigställnings år, Uppsala hem, 1989 

 

Källa: Uppsala stadsarkiv, Uppsalahem AB vol. B1:1 & B3:1 
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