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Abstract 

 

A place to live in?: The fluctuations in rental costs between 1999 - 2007. 

 

The purpose of this paper is to present and analyze the yearly expenses for Swedish rental 

apartments during the period 1999 to 2007. At the end, it will give the reader a general picture 

of how the cost-level has fluctuated depending on the production year when the apartment 

building was finished, and where the same building is located. This paper has the following 

questions as a starting point: 

 

 Can there be an identification of regions depending on where people tend to favor 

renting an apartment? 

 

 How are those regions distributed? That is, where are the cost-levels of the yearly 

rental expenses highest and where are the levels lowest? 

 

Nine statistical surveys from the Swedish government agency Statistics Sweden (Statistiska 

Centralbyrån) have been used as primary sources for this paper. These surveys deal with price 

pictures of housing in general, but for this paper the only information that has been used is the 

one about rental apartments. After analyzing the acquired data it can be established that the 

highest rental level is found in Stockholm, after that come Göteborg, which is followed by 

Larger municipalities and at the bottom Smaller municipalities can be observed as having the 

lowest amount of yearly rental expenses. There could also be observed two major raises in the 

rental expenses that were common in all four geographical categories in addition to the more 

even, but substantially smaller, raises that could be observed during the surveys course. The 

earliest raise could be found in the apartment buildings that were produced in Stockholm after 

the 1940-s. The same pattern could be followed in Smaller municipalities, Göteborg and 

Larger municipalities the following decades. The second major raise occurred in a 

simultaneous similar way in the apartment buildings that were produced during the 1980-s. In 

this case three of the regions that were in the survey, Stockholm, Göteborg and Large 

municipalities were found to have an unusual amount of raises in the rental expenses during 

this decade. The exception were Small municipalities whose rental expenses did not 

experience the same raise as the other categories in the apartment buildings that were 

produced until the first part of the 1990-s. The rental levels that were extracted from the 

surveys made by Statistics Sweden are found as an appendix in the end of this paper.  
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Inledning 

   

Bakgrund 

 

Det har under de senaste årens finanskris pratats mycket om fastigheter. Särskilt fastigheter 

som ingen vill köpa. Hur det sett ut för de fastigheter, särskilt lägenheter, som man hyr har det 

pratats lite om. Att hyra är inte att köpa, och är en säkrare väg att gå om man inte vill ta höga 

lån och binda upp sig ekonomiskt under flera år. Men även hyresrätter kostar ju, och vad de 

kostar är beroende på flera faktorer som har betydelse för hur mycket hyra man får betala för 

en lägenhet. 

 

Det den här uppsatsen ska undersöka är hur nivåerna på den årliga hyran skiljer sig beroende 

på vart lägenheterna är belägna, när de är byggda och hur stora de uppmätta skillnaderna är. 

Den gör det genom att med hjälp av källmaterialet skapa geografiska ramar och en tidslinje 

som undersökningen sedan kommer att arbeta utifrån. Utifrån dessa premisser kommer 

uppsatsen sedan att identifiera och analysera det källmaterial som varit tillgängligt samt i 

slutet av undersökningen presentera ett tydligt definierat resultat.  

 

Det här är en historisk undersökning, men som berör många olika ämnen vilket gör att denna 

uppsats kan läsas av personer som representerar många olika ämnesområden Innan 

källmaterialet kommer presenteras och analyseras kommer undersökningen därför att gå 

igenom ett urval av det material som tidigare har skrivits inom det aktuella området. Det 

inbegriper bland annat ämnen som kulturgeografi, stadshistoria samt statistik och har som 

uppgift att ge läsaren orientering som är tillräcklig nog för att kunna ta sig an uppsatsens 

innehåll på ett så omfattande sätt som möjligt.  

 

Det här är en begränsad undersökning, så därför kommer det att ges exempel på sådant som är 

intressant att forska vidare på som inte innefattades av undersökningens frågeställning. Det är 

frågor som väckts under undersökningens gång och på grund av tids-, material- och 

omfångsbrist helt enkelt inte har kunnat bli besvarade. Det primärmaterial som har använts 

kommer i sammanställd form att följa med som en bilaga till den här undersökningen. Det är 

samma material som används som uppsatsens primärkällor och bifogas som ett komplement 

till den läsare som vill fördjupa sig i undersökningens resultat.  

 

Avgränsningar 

 

Den här undersökningen har två avgränsningar. Den första är tidsmässigt, då 

hyresfluktuationerna hos hyresrätter under åren 1999 till 2007 undersöks. Det tar också 

hänsyn till fastigheternas byggnadsår. Den andra avgränsningen är geografisk. 

Undersökningen är platsbunden till Sverige, och indelad i fyra kategorier som beskrivs mer 

utförligt längre in i undersökningen.  

 

Det är indelat i fastigheternas byggnadsår som räknas per decennium från och med 1941 och 

fram till 1980, där var femte år fram till år 1995. Lägenheterna är, förutom byggårsmässigt, 

indelade i geografiska områden bestående av fyra kategorier. Kategorierna är Storstockholm, 

Storgöteborg, Övriga Större kommuner och Övriga Mindre kommuner. Vad det innebär 

kommer beskrivas utförligt i Källägets överblick.  

 

Undersökningen avgränsas också till att omfatta enbart hyresrätter. Anledningen till det är att 

skapa en överblickbar bild och at ha möjlighet att kunna bearbeta materialet.  
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Syfte och frågor 

 

Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av data från Statistiska Centralbyrån få fram en 

översikt över hur efterfrågan på hyresrätter har förändrat sig över tiden i landet. Med andra 

ord, i vilka regioner är det attraktivt jämfört med mindre attraktivt att hyra sin lägenhet? Hur 

hög hyra är hyresgästerna beredda att betala, och kan man se någon koppling till rådande 

teorier om regionbildning?  

 

Frågeställning 

 

De frågor jag ska i denna uppsats ska besvara är  

 

 Kan man få fram någon regionindelning på basis av var folk väljer att hyra sitt boende 

mellan år 1999 till 2007? 

 

 Hur är de regionerna fördelade? D.v.s., var väljer människor att bo, och vart väljer de 

att inte bo?  

 

Metod  

 

Min undersökning är en komparativ studie av Statistiska Centralbyråns (SCB) hyres- och 

bostadsundersökningar mellan åren 1999-2007. De tar upp hyresrätternas årshyreskostnad, 

och använder sig av samma indelning av regioner som används i den här undersökningen.  

 

SCB:s rapporter är baserade på husens byggnadsår och har tioårsintervall från och med 1941 

fram till 1980. Undantagen är hus som är byggda före 1940, som alla är i en och samma 

kategori. Från och med 1980 fram till 1995 använder de sig av en femårsintervall istället för 

som tidigare att undersöka decennium för decennium.  

 

Denna undersökning är utförd genom att gå igenom det tillgängliga materialet, och utifrån det 

skapa rangordning mellan de olika indelningarna baserat på högsta observerade hyresnivåer. 

Anledningen till att indelningarna är gjorda som de är beror på att det ger ett lättöversiktligt 

resultat som är både lättolkat och inte drar in sig självt eller läsaren i några intellektuella 

irrfärder.  

 

Efter att ha beskrivit och gått igenom källäget kommer primärmaterialet presenteras och 

resultatet kommer att presenteras, tolkas och förklaras. Slutligen kommer undersökningen 

sammanfattas och källor samt litteratur kommer att presenteras.  

 

Tidigare forskning 

 

För att skaffa sig en begreppsmässig plattform kan Frida Anderssons bok Regionalpolitikens 

geografi (2008) nämnas. Författarna använder sig av en postmodernistisk värdegrund för att 

göra en deskriptiv studie av det regionala begreppet. De introducerar och förklarar termer och 

begrepp som europakorridor
1
, dromopolitik

2
, socialt kapital

3
, och post-politik

4
. Författarna 

                                                           
1
 Andersson, Frida (2008) Regionalpolitikans geografi: Regional tillväxt i teori och praktik. s. 94 

2
 Ibid. s. 92 

3
 Ibid. s. 41 
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argumenterar att det skett ett paradigmskifte i svensk regionalpolitik, framförallt beroende på 

den ideologiförändringen som påbörjades i början av 1980-talet och som författarna 

argumenterar fortfarande pågår. Denna förändring skedde genom ett politikskifte, från att ha 

satsat på statliga jobbsubventioner så lades fokus på att uppmuntra till företagsetablering. 

Författarna anser att EU i hög grad har medverkar till att förändra den tidigare svenska förda 

omfördelningspolitiken till dagens fria marknadsekonomiska system. De säger att det är 

beklagligt, samtidigt som det är en naturlig följd av de rådande trenderna och är orealistiskt att 

gå tillbaka till den äldre omfördelningspolitiken
5
.  

 

För att få en bakgrund inom fastighetsägandets och hyresmarknadens historia är Håkan 

Forsells undersökning Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och 

Stockholm 1860-1920 (2003) en bra källa. Han har skrivit en analytisk komparativt deskriptiv 

rapport som tar upp hur fastighetsmarknaden skapades och utvecklades, med start från 1830-

talet.  Att Stockholm jämförs med Berlin beror på att de bägge är unga städer som också är 

respektive länders industricentra
6
. Den ökade urbaniseringen var ett resultat av 

befolkningsökningen som skedde på 1830-talet, och på 1860-talet började de mer konkreta 

hyreshusen byggas. Hus sågs länge som sparkapital som man investerade sina pengar i, för att 

sedan få igen dem när huset såldes. Men från och med 1860-talet förändrades den synen till 

att hus var en vara på en marknad. Detta underblåstes av den ökade andelen låneinstitut som 

möjliggjorde för fastighetsägare att belåna sina fastigheter för att kunna investera i nya 

fastigheter. Det här resulterade i att fastighetsägarna, som tidigare uteslutande varit rika 

högreståndspersoner blev en lika differentierad grupp som sina hyresgäster
7
. Det är också från 

1860-talet som det moderna hyreshuset framträder för första gången. Tidigare hyrde 

hyresgäster rum i vanliga bostadshus, men från och med 1860-talet började hyreshusen 

komma, hus med separata lägenheter. Fastighetsägarnas ekonomiska status kunde skifta, men 

det som var gemensamt för både Stockholm och Berlin var att fastighetsägarna ofta hade 

kontakter med den lokala administrationen och kunde på så sätt fortsätta vara en maktfaktor. 

Detta fortsatte till första världskriget då det stiftades lager för att hindra att inkallade soldaters 

familjer skulle bli vräkta. Dessa lagar var tänkta som tillfälliga, men kom att bli kvar även 

efter kriget. Kort sagt innebar dessa lagar att fokus flyttades från fastighetsägarens rättigheter 

till dess skyldigheter. Samtidigt försvann fastighetsägarnas kopplingar till den lokala 

administrationen vilket stärkte hyresgästernas ställning ytterligare
8
.  

 

Om man fortsätter med den svenska urbanhistorien finns det mycket att hämta hos Lars 

Nilsson. Hans avhandling Den urbana transitionen (1989) är en deskriptiv analys över hur de 

svenska kommunerna uppstod och utvecklingen av den svenska urbaniseringsprocessen. 

Författaren presenterar begrepp som demografisk urbanisering, beteendemässig urbanisering 

och strukturell urbanisering
9
. Författaren argumenterar att dagens Sverige har ett stadslöst 

samhälle. Med det menas att det inte finns några stadsprivilegier som ensamrätt på handel, 

skatteuppbäring eller att det förekommer särskilda lagar för olika bebyggelseformer. 

Avskaffandet av stadsprivilegiesystemet tog över hundra år att genomföra i sin helhet. Det 

påbörjades med kommunallagen från 1862 som innebar inrättande av kommunsystemet och 

med det ett första steg mot avskaffandet av städer, lydköpingar, friköpingar och 

                                                                                                                                                                                     
4
 Ibid. s. 104 

5
 Ibid. s. 93 

6
 Forsell, Håkan (2003) Hus och Hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920. s. 

21 
7
 Ibid. s. 194 

8
 Ibid. s. 141 

9
 Nilsson, Hans (1989). Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. s. 13 
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municipalsamhällen
10

. Författaren argumenterar för att det är framväxten av servicesamhället 

som gjort stadsprivilegierna onödiga. I ett servicesamhälle där handel och affärer är den 

huvudsakliga sysselsättningen krävs förtroende och en jämlik ställning mellan köpare och 

säljare, medan det i den äldre tidens industrisamhälle ofta var en nödvändighet att ha en strikt 

hierarkisk ordning. Nilsson bygger sin forskning på stora delar statistik, vilket kan vara 

problematiskt. Men Nilsson hävdar att han fått bort de utfyllnadssiffror som tagits med i 

tidigare rapporter och på så sätt fått mer exakt data än sina föregångare inom 

urbaniseringsforskningen. I och med detta kommer författaren fram till nya slutsatser som kan 

sammanfattas med att det var lika stora förändringar efter 1920-talet som innan, något som 

tidigare forskning inte visar på. Författaren har även upptäckt tre perioder i den urbana 

utvecklingen. Den första perioden innebar en demografisk omfördelning från 

Mälardalsområdet till Sydsverige. Den andra perioden påbörjades när den första avtog, runt 

1850-talet, och innebar att den demografiska fördelningen ännu en gång svängde till 

Mälardalens fördel. Den sista perioden hade sin början på 1920-talet och fortsatte fram till 

1970-talet och innebar att både det Sydsverige och Mälardalen upplevde en samtida 

expansion
11

. Den sista resten av stadsprivilegiesamhället avskaffades slutgiltigt 1971
12

. 

 

Om man vill veta mer om mer nutida förhållanden är Håkan Swans rapport Lokala 

arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion (2010) en bra källa. Rapporten är en 

teoretisk deskriptiv genomgång av det svenska arbetspendlandet. Det är inget 

historievetenskapligt arbete per definition, men liksom Andersson erbjuder publikationen 

teoretiska verktyg i form av begreppsförklaringar, teoribildningar och ett tankesätt som är 

användbart även för historiker som studerar stads- och regionalhistoria. Det är också en 

explorativ genomgång av termen ”lokala arbetsmarknader”. Det är ett begrepp som skapades 

1988 och innebär att en centralort utses på basis av förmågan att kunna tillhandahålla 

arbetstillfällen för sina egna innevånare. Sedan centralorten lokaliserats fortsätter man med att 

klassificera orter som inte klarar kriterierna för att klassas som centralort. Dessa blir klassade 

som osjälvständiga kommuner, och knyts till centralorten. En typisk osjälvständig ort har fler 

innevånare än vad det finns jobb och ofta långt till infrastruktur som tåg, flyg och hamnar
13

. 

Författarna diskuterar grunden till varför människor väljer att pendla istället för att t.ex. flytta 

till en ny ort. De kommer fram till att en orsak kan ha att göra med den ökade graden av 

kortare projektanställningar som resulterar i att det blir enklare för arbetstagare att bo på en 

plats eftersom arbetsorten ändras oftare än tidigare. De kommer också fram till att den 

vanligaste längden på pendlingsresorna är 45 minuter enkel väg. Kommer man över 45 

minuter minskar andelen arbetspendlare starkt. De för fram teorin att pendlarna använder 

pendlingstiden till egentid mellan familj och arbete. De visar data som säger att den största 

Lokala Arbetsmarknadsregionen är Stockholm och övriga större städer, som Malmö och 

Göteborg. Anledningen till det hävdar författarna är kopplad till större personalomsättning på 

jobbmarknaden. Den i sin tur är relaterad till korta projektanställningar som i branscher som 

kräver högutbildade arbetstagare. Det är också i storstäder det flyttas minst vid arbetsbyten
14

. 

Det finns en gemensam faktor för hela rikets jobbmarknad, argumenterar författarna. Den är 

de lokala företagens nyetableringsfaktor och överlevnadsgrad för de samma. 

Nyetableringsfaktorn för företagen har haft en jämn nivå under hela undersökningsperioden, 

                                                           
10

 Ibid. s. 44 
11

 Ibid. s. 309 
12

 Ibid. s. 79 
13

 Swan, Håkan (2010). Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. s. 33 
14

 Ibid. s. 128 
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men överlevnadsfaktorn har för småföretag i hela riket legat på en snittnivå på två år, Vilket 

är ytterligare en orsak till den höga arbetsomsättningen
15

.   

 

För att få en mer internationell överblick är Eva Hedmans rapport Svenska bostadsmarknader 

i internationell belysning (1993) en god start. Det är en deskriptiv studie av 

bostadsmarknaden i Sverige och elva västeuropeiska länder. Rapporten tar sin början på 1920-

talet med de första egentliga byggreglerna som kom från standardiseringsarbetet i Tyskland 

efter första världskriget. Sverige fick sina första byggnormer 1942, men det dröjde dock ända 

till 1950- och 1960-talen innan det kom ordentliga byggregler Det samma gäller för resten av 

Västeuropa
16

. De svenska bostadsreglerna kom genom tiden att utvecklas till de mest 

reglerade i hela Västeuropa. Gemensamt för alla undersökta länder var att byggreglernas 

införande och förändring orsakade stundtals debatter angående definitionsfrågor angående 

lägenhetens grundläggande egenskaper (vad för rum som ska finnas i lägenheten, vad som 

behövs för ett visst antal personer). Byggreglerna i de undersökta länderna skiftar bara på 

smådetaljer, och är i sin helhet i stort sett identiska. De små skillnaderna som faktisk finns 

hävdar författaren är resultatet av kulturella skillnader och olika byggnadstekniska traditioner. 

Rapporten tar också upp att Sveriges bostadsbestånd är bland det yngsta i Europa, med 

majoriteten av hyreslägenheterna byggda på 1960-talet. Författaren hävdar också att 

bostadsbeståndet är det största i världen. Ytterligare en detalj om den svenska 

bostadsmarknaden som författaren tar upp är hyresrätterna. Den enhetliga synen på 

bostadsmarknaden är något Sverige är ensamt om. I Sverige finns det inte, och har inte funnits 

någon uttalad uppdelning mellan olika sorters hyreslägenheter som det gör utomlands. I andra 

länder är hyresmarknaden uppdelad i en privat och en icke-vinstdrivande sektor.  Den icke-

vinstdrivande sektorn kan enklast sägas motsvara den svenska allmännyttan. Den icke-

vinstdrivande sektorn består ofta av nya lägenheter som de bättre bemedlade hushållen har råd 

att bo i, medan fastigheterna i den privata sektorn består av bostäder som är betydligt äldre
17

.  

 

Undersökningen 

 

Regional indelning 

 

Undersökningens första avgränsning är av regional natur. Undersökningen begränsas till 

Sverige, i Sverige appliceras ytterligare indelningar. Dessa indelningar är baserade på 

samhällsstorlek och omfattar följande kategorier: Storstockholm, Storgöteborg, Övriga Större 

kommuner och Övriga Mindre kommuner.  

 

Stor-stockholm innefattar hela Stockholms län.  

 

Stor-göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 

Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

 

Övriga större kommuner är de kommuner som ligger utanför Storstockholm och Storgöteborg 

och har ett innevånareantal på eller överskridande 75 000 personer. De kommuner som ingår i 

den här kategorin är Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, 

Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, 

Växjö och Örebro. 

 

                                                           
15

 Ibid. s. 143 
16

 Hedman, Eva (1993). Svenska bostadsmarknader i internationell belysning. s. 137 
17

 Ibid. s. 22 
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Övriga mindre kommuner är de kommuner som inte faller in i någon av ovanstående grupper, 

och har ett innevånareantal som understiger 75 000 personer.  

 

I och med befolkningsökning så kom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje att år 

2004 ingå i Stor-stockholm. Alingsås och Lilla Edet upptogs samma år i Stor-göteborg. 

Tidigare har samtliga dessa kommuner räknats som Övriga större kommuner.  

 

Tidsindelning 

 

Undersökningens andra avgränsning kommer att fokusera på hyresrätternas hyresnivåer 

mellan åren 1999-2007. Fastigheternas färdigställandeår är en faktor som påverkar 

prissättningen av hyrorna, och som kommer att tas med i undersökningen. Fastigheternas 

färdigställandeår har en decennieindelning. Fastigheter som är byggda före 1940 är i samma 

kategori, efter det räknas varje decennium som en egen kategori. Från och med 1981 fram till 

1995 är de indelade på vart femte år, det vill säga 1981-1985, 1986-1990 och 1991-1995. 

Tiden efter perioden 1991-1995 täcks inte av det tillgängliga primärmaterialet.  

 

Presentation och kritik av källorna 

 

De rapporter som ligger till underlag för den här undersökningen är samtliga Statistiska 

Centralbyråns årliga Hyres- och Bostadsundersökningar De döptes senare om till Hyror i 

Bostadslägenheter. De är framtagna för att användas som underlag när man kontrollerar hur 

stora de generella levnadskostnaderna är för olika delar av landet. De ingår i skriftserien 

Statistiska Meddelanden och har som syfte att sammanfatta undersökningsårets totala 

kostnadsnivå för bostadslägenheter. Specifikt handlar det om hyresrätter och de förändringar 

som sker i kostnaderna att hyra dessa. Statistiska Centralbyråns rapporter undersöker 

uteslutande kostnaderna för landets hyresrätter. Det man kan invända mot det är att det inte 

speglar hela bostadsmarknaden, utan endast hyresrättsdelen. Rapportförfattarna motiverar den 

ensidiga fokuseringen på just hyresrätterna med att det bara är hos denna bostadskategoris 

kostnader som det är möjligt att extrapolera den faktiska hyran utan tilläggsavgifter och 

övriga påslag.   

 

Lägenheterna har delats in rumsstorlek, med ett rum och kök, två rum och kök, tre rum och 

kök, fyra rum och kök, fem rum och kök och övriga lägenheter. Benämningen ”rum” är ett 

utrymme som är större än sex kvadratmeter som är försett med fönster.  

 

Kategorin Övriga Lägenheter omfattar lägenheter som har kokvrå istället för kök och/eller 

sovalkov istället för sovrum. Det kan också omfatta lägenheter som saknar dessa 

installationer
18

. 

 

Kök är ett separat utrymme som är försett med fönster och överstiger sex kvadratmeter. Det 

finns också kokvrå, som har två definitioner, bägge lika gilltliga. Dels är det ett utrymme som 

är avsett för matlagning, som är mindre än sex kvadratmeter och sedan kan det vara ett 

utrymme som är större än sex kvadratmeter, men som saknar fönster. Det ges ingen 

beskrivning av vad Övriga lägenheter är, något som lämnar fältet öppet för fler frågor än vad 

det ger svar på.  

 

Några specialfall som i officiellt räknas som hyresrätter men ändå inte omfattas av 

undersökningarna är studentlägenheter, äldre- och gruppboenden. Anledningen till det får 
                                                           
18
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antas vara att de inte behöver hålla samma standard som lägenheter för förvärvsarbetande. Till 

exempel så är lagkraven på sovrum, kök och vardagsrum annorlunda för studentlägenheter
19

 

vilket gör att de inte kan omfattas av undersökningen eftersom de faller emellan de ordinarie 

rum och kök-klassificeringarna. I fallet med gruppboenden är det lätt att förstå 

rapportförfattarnas problematik eftersom det ofta ingår en hög grad av service och assistans 

för de som bor i gruppboenden då det vanligtvis är personer med någon form av 

funktionsnedsättning. Något som man däremot kan invända mot är studentlägenheternas 

uteslutning ur rapporterna. Det ingår vanligtvis samma servicenivå i studentbostadskontrakt 

som det gör i vanliga hyreslägenheters kontrakt, och dessa lägenheter skulle ha kunnat 

inordnas i kategorin ”övriga lägenheter”.  

 

Med årshyran menas det man betalar för själva lägenheten, samt tillägg för varmvatten och 

uppvärmning. I de fall hyresgästen betalar varmvatten, uppvärmning. I 

uppvärmningskostnaden faller också bränslen in. I vissa fall ingår hushållsel i hyran. För att 

kunna få fram en hyresnivå som överensstämmer med de hyreslägenheter där hyresgästen 

betalar uppvärmningskostnaden själv har ett schablonbelopp använts för att extrapolera 

uppvärmningskostnaden och på så sätt likställa de lägenheter där uppvärmningen ingår med 

de där hyresgästerna betalar den själv. Hyran mäts i faktisk hyra, det vill säga det betalade 

hyresbeloppet är det som räknas. Inflyttningsrabatt, kvarboenderabatt och övriga avdrag har 

räknats med när årshyresnivån har tagits fram. Parkeringsplatser och övriga ej beboeliga 

utrymmen har inte inkluderats i hyresberäkningen. Det här skapar en hel del osäkerheter i 

materialet, som beroende på undersökningens angreppsvinkeln kan ge ett resultat som är 

felaktigt eller åtminstone vinklat på ett sätt som inte överensstämmer med de faktiska 

förhållandena. Materialet tar bare upp hyresnivåer och information om lägenheterna, 

exempelvis kvadratmeterpris, storlek, färdigställandeår, antal färdigställda lägenheter per år 

och lägenhetstyper.  

 

Det saknas information om vilka som bor i lägenheterna, hur familjesituationen ser ut, hur 

deras inkomster är fördelade, ifall de får ekonomiskt stöd och hur de etniska och 

åldersmässiga fördelningarna ser ut. Om man tittar utanför primärmaterialet kan man få en 

relativt god bild. Ett exempel är Åsa Bråmås rapport
20

 som tar upp och problematiserar 

förhållandet hyresgäst/hyresbolag och som visar att det finns en oavsiktlig men ändå 

närvarande snedvridning vad gäller hyresgästernas sociala och etniska bakgrund. Att 

hyresgästernas etniska bakgrund tas upp av Dahlbergs undersökning som exempel är att den 

utlandsfödda populationen har ökat kraftigt under de gångna 30 åren
21

 och är en faktor som är 

viktig att ta med när man beaktar möjligheten till att få en bostad.  

 

Statistiska Centralbyråns rapporter är baserade på statistik, med kvantitativa urval fördelade 

över hela landet. Som med all statistik kan det vara vanskligt att förlita sig alltför mycket på 

det som primärkälla eftersom det innehåller många osäkerheter och variabler man inte kan 

verifiera. Till exempel kan en viss grupp av undersökningens population underlåta att svara på 

de utskickade enkäterna och på så sätt missas i undersökningen. Det leder till att det blir en 

felbild av hur det faktisk förhåller sig just på basis av populationsbortfall. Materialet är 

fortfarande användbart om man använder det på rätt sätt. Om hänsyn tas till de förhållanden 

undersökningen är gjorde och har det i åtanke när man tar del av materialet kan man få ut 

mycket av det. Samtidigt som man ska vara medveten om statistikens brister, så måste man 

                                                           
19
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21

 Fahlberg, Matz et al. (2010) Ethnic Diversity and preferences for redistribution s. 11 



10 

 

vara medveten om dess möjligheter. Man får en mycket bra möjlighet att få översiktliga bilder 

av landskapet man undersöker. Man ska också tänka på att Statistiska Centralbyrån har lång 

vana att handtera statistik. Deras rapporter är grundligt utförda och medvetandegör de 

svagheter angreppssättet de använder sig av medför på ett tydligt sätt.  

 

Rapporterna återfinns på Statistiska Centralbyråns bibliotek, som är byråns specialbibliotek 

som är öppet för både forskare och privatpersoner. Det har en stor samling statistik från större 

delen av Europa och är således en bra kunskapsbank för statistik om mer än boendeformer. 

Biblioteket är beläget i Stockholm och är som nämnt öppet för alla att besöka förutsatt att man 

bokar tid och anger vad det är för publikationer som man är intresserad av att titta på minst 

två dagar i förväg.    

 

Rapporterna ska räknas till primärkällor, eftersom de bygger på material som kommer från 

egna undersökningar. De som har skrivit rapporterna har inte använt sig av annat källmaterial 

än de undersökningar som rapportskrivarna själva utfört. Det underlag rapporterna använder 

sig av kommer från rapportskrivarnas egna undersökningar. Även om man kan argumentera 

att materialet blir mer som andrahandsmaterial genom rapportskrivarnas sammanställningar, 

är det fortfarande lämpligare att se dessa undersökningar som primärmaterial av den 

anledningen att det bygger på rapportförfattarnas egna undersökningar framför enbart en 

sammanställning av material som andra forskare redan tagit fram, gått igenom och behandlat. 

Det är därför riktigt att betrakta dessa undersökningar som just primärmaterial.  

 

Den här undersökningen ger på intet sätt en komplett eller heltäckande bild av den svenska 

hyresbostadsmarknaden. Dess syfte är mer att ge en fingervisning vart man kan hitta de 

högsta respektive lägsta hyrorna. Undersökningen är tänkt att kunna fungera som underlag för 

annan och mer djuplodande forskning om hyresrättsmarknaden. Mer information och förslag 

på sådan forskning kommer i slutet av denna undersökning.   

 

En sammanställning av de tillgängliga årshyreskostnaderna finns med som bilaga längst bak i 

den här undersökningen.  

 

Genomgång av källmaterialet 

  

Stockholm 

 

Fastigheter producerade före 1940 

 

Den enhetsklass som uppvisade högst årshyreskostnad var enheter som var utrustade med fem 

rum och kök. Den högsta kostnadsnivån var 132 452 kronor under det högsta observerade 

kostnadsåret. Den enhet som hade lägst årskostnad bland lägenheterna som var utrustade med 

kök var de enheter som hade ett rum och kök. Årshyreskostnaden var 41 903 kronor per år. 

Den lägsta hyreskostnadsnivån som observerades för samtliga enhetsklasser återfanns hos de 

enheter som räknades som Övriga lägenheter. De uppvisade en årshyreskostnad på 37 952 

kronor under det högsta kostnadsåret. Den högst observerade kostnadsåret för samtliga 

enhetsklasser var utan undantag år 2007
22

. 

 

 

 

 
                                                           
22
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Fastigheter producerade mellan 1941-1950 

 

De enheter som blev färdigställda under 1940-talet hade samtliga en lägre 

årshyreskostnadsnivå än de motsvarande enheterna som färdigställdes före 1940. Den högsta 

årshyran återfanns hos de enheter som var utrustade med fem rum och kök. De enheterna hade 

en årskostnadsnivå på 132 156 kronor. Det innebar en sänkning med årshyreskostnaden med 

296 kronor jämfört med motsvarande enheter som blev färdigställde under den föregående 

undersökningsperioden. Den billigaste enhetsklassen med kök kunde observeras hos de 

enheter som var utrustade med ett rum och kök. Den enhetsklassen hade en årshyra på 39 893 

kronor. Det var en sänkning av hyreskostnaden med 2 010 kronor jämfört med motsvarande 

enhetsklass som färdigställdes före 1940-talet. Den lägsta årshyreskostnaden återfanns hos de 

enheter som fanns bland de Övriga lägenheterna, som hade en årskostnad som låg på 37 677 

kronor. Det var en sänkning av kostnadsnivån jämfört med motsvarande enhetsklass som blev 

färdigställd före 1940-talet med 275 kronor, vilket var den lägsta kostnadsökningen i någon 

av enhetsklasserna. Det högsta kostnadsåret kunde observeras infalla år 2007 för samtliga 

enhetsklasser med undantag för de enheter som räknades till Övriga lägenheter. Det högsta 

kostnadsåret för den enhetsklassen inföll år 2003.  

 

Fastigheter producerade mellan 1951-1960 

 

Fastigheterna som var färdigställda under 1950-talet visade en ökad årskostnadsnivå för 

enheter som var utrustade med ett, två samt tre rum och kök jämfört med de motsvarande 

enheterna i 1940-talets fastighetsbestånd. Årshyresnivåerna för fyra och fem rum och kök var 

bägge lägre än för motsvarande enheter i fastigheter under 1940-talet. Den högsta hyresnivån 

hos de undersökta enhetsklasserna kunde observeras hos de enheter som var utrustade med 

fem rum och kök.  Den enhetsklassen visade en årshyreskostnad på 97 856 kronor, vilket var 

34 300 kronor lägre än för en motsvarande enhet som blev färdigställd under föregående 

undersökningsperiod. Den lägsta årshyreskostnadsnivån som observerades hos de 

enhetsklasser som var utrustade med kök återfanns hos de enheter som var utrustade med ett 

rum och kök. Den enhetsklassen hade en årskostnad på 40 954 kronor under det högst 

observerade kostnadsåret. Det var en ökning med 1 061 kronor jämfört med motsvarande 

enhetsklass som blev färdigställd under 1940-talet. Den lägsta årskostnadsnivån bland alla 

enhetsklasser återfanns bland de enheter som räknades till de Övriga lägenheter. Denna 

enhetsklass visade en årshyreskostnadsnivå på 31 941 kronor per år. Det var en sänkning på 

5 736 kronor jämfört med den motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under 1940-

talet. Det högst observerade kostnadsåret inföll för samtliga enhetsklasser år 2007. 

 

Fastigheter producerade mellan 1961-1970 

 

Årshyreskostnadsnivån för de enheter som var färdigställda under 1960-talet visade återigen 

på en nivåökning för samtliga enhetsklasser. SCB (2008) uppger att det enda undantaget var 

för enheter som var utrustade med ett rum och kök. Den högsta årshyreskostnadsnivån kunde 

observeras hos de enheter som var utrustade med fem rum och kök. De hade en årskostnad på 

100 149 kronor under det högsta kostnadsåret. Det var en kostnadsökning med 2 208 kronor 

jämfört med motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under föregående 

undersökningsperiod. Den högsta kostnadsökningen återfanns i enheter som var utrustade 

med tre rum och kök. De uppvisade en årskostnad på 67 446 kronor under det högsta 

kostnadsåret. Det var en 5 526 kronor högre kostnadsnivå jämfört med den motsvarande 

enhetsklassen som färdigställdes under 1950-talet. Den enhetsklass som uppvisade lägst 

hyreskostnadsnivå bland de enheter med kök var de enheter som var utrustade med ett rum 
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och kök. De enheterna hade en kostnadsnivå på 39 918 kronor under det högsta observerade 

kostnadsåret. Det var en sänkning på 1 036 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass som 

färdigställdes under 1950-talet. Den lägst observerade hyreskostnadsnivån för samtliga 

undersökta enhetsklasser kunde återfinnas hos de enheter som räknades till Övriga lägenheter. 

De hade en årskostnad på 37 602 kronor under det högst observerade kostnadsåret.  Det 

innebar en ökning av kostnadsnivån med 5 661 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass 

som blev färdigställd under den föregående undersökningsperioden. Det högst observerade 

kostnadsåret inföll för samtliga undersökta enhetsklasser under år 2007. 

 

Fastigheter producerade mellan 1971-1980 

 

Årshyreskostnaden för enheter som blev färdigställda under 1970-talet visar på få 

hyreskostnadsökningar jämfört med de enhetsklasser som blev färdigställda under 1960-talet.  

Den största årskostnadsökningen återfanns hos enheter som kunde klassificeras som Övriga 

lägenheter. Årshyreskostnaden för en sådan enhet var 39 514 kronor under det högst uppmätta 

kostnadsåret. Det var en ökning med 1 912 kronor jämfört med en motsvarande enhet som var 

färdigställd under 1960-talet. Den högsta observerade hyreskostnaden kunde återfinnas hos 

enheter som var utrustade med fem rum och kök. De hade en årshyreskostnad på 96 968 

kronor. Det var en sänkning av hyreskostnadsnivån med 3 181 kronor. Det är hos de Övriga 

lägenheterna som den lägsta kostnadsnivån för samtliga enhetsklasser återfinns. För de 

enheter med kök kan den lägsta årshyreskostnadsnivån observeras hos de enheter som är 

utrustade med ett rum och kök. Den högst observerade årshyreskostnaden var 40 916 kronor 

under det högsta kostnadsåret. Det var en ökning med 998 kronor jämfört med den 

motsvarande enhetsklassen som blev färdigställd under 1960-talet. För samtliga enhetsklasser 

utom två inföll det högsta kostnadsåret år 2007. Undantaget var för enhetsklasserna som var 

utrustade med ett rum och kök och de som var utrustade med tre rum och kök där det högsta 

kostnadsåret för de enhetsklasserna inföll år 2006
23

.  

 

Fastigheter producerade mellan 1981-1985 

 

Lägenheter i fastigheter färdigställda under 1980-talets första hälft har samtliga en betydande 

ökning av årshyreskostnaden jämfört med alla tidigare undersökta färdigställandeår. Den 

högsta observerade kostnadshöjningen återfanns hos de enheter som hamnade i enhetsklassen 

Övriga lägenheter. Under 1980-talets första fem år var årshyreskostnaden 52 100 kronor 

under det högsta återfunna kostnadsåret. Det innebar en kostnadsökning på 12 586 kronor 

jämfört med motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under 1970-talet. Liknande 

ökningar kan återfinnas i samtliga undersökta lägenhetskategorier, med den största uppvisade 

kostnadsskillnaden för enheter i kategorin övriga lägenheter. Den enhetsklass som kunde 

observeras ha den högsta hyreskostnaden var de enheter som var utrustade med fem rum och 

kök. Den enhetsklassen hade en årskostnad på 106 466 kronor under det högsta kostnadsåret. 

Det var en ökning av årshyreskostnaden med 9 478 kronor jämfört med den motsvarande 

enhetsklassen som blev färdigställd under den föregående undersökningsperioden. Den lägst 

observerade årshyreskostnaden bland de enhetsklasser som blev färdigställda under den 

aktuella undersökningsperioden återfinns hos de enheter som var utrustade med ett rum och 

kök. En sådan enhet hade en kostnadsnivå på 46 638 kronor under det högst observerade 

kostnadsåret. Det var en ökning av årshyreskostnaderna med 5 722 kronor jämfört med de 

enheter som var utrustade med ett rum och kök som blev färdigställde under 1970-talet. Det 

högst observerade hyreskostnadsåret inföll för samtliga enhetsklasser år 2007. 
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Fastigheter producerade mellan 1986-1990 

 

Den årshyreskostnadsökning som kan observeras under 1980-talets första hälft fortsätter 

under decenniets andra halva. Kostnaderna för lägenheter i fastigheter byggda under den här 

undersökningsperioden är samtliga högre än för de fastigheter som är byggda under 1980-

talets första del. Den högsta höjningen återfinns för de enheter som var utrustade med tre rum 

och kök. Hyreskostnaden under den aktuella undersökningsperiodens högste kostnadsår var 

77 611 kronor. Det var en höjning med 5 210 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass 

som blev färdigställd under den föregående undersökningsperioden. Den lägsta 

kostnadsökningen kunde återfinnas i den enhetsklass som var utrustad med ett rum och kök. 

Årshyreskostnaden var under den aktuella undersökningsperioden 47 011 kronor. Det var en 

ökning med 373 kronor jämfört med samma enhetsklass som blev färdigställd under den 

föregående undersökningsperioden. Den enda sänkning av årshyreskostnaden som kunde 

observeras återfanns bland de enheter som räknades in i enhetsklassen Övriga lägenheter. 

Hyreskostnaden under det högst uppmätta kostnadsåret var  

47 615 kronor. Det var en sänkning med 4 485 kronor jämfört med den motsvarande 

enhetsklassen som färdigställdes under 1980-talets början. Det högsta observerade 

kostnadsåret var för samtliga kategorier år 2007.  

 

Fastigheter producerade mellan 1991-1995 

 

De fastigheter som är byggda under 1990-talets första halva fortsätter den konsekventa 

årshyresökningen som påbörjades vid de fastigheter som färdigställdes på 1980-talet. Den 

högsta hyresökningen som gick att observera skedde hos de enheter som var utrustade med 

fem rum och kök. Under det högsta observerade kostnadsåret fanns årshyreskostnaden vara 

133 972 kronor. Det var en ökning med 24 426 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass 

som blev färdigställd under 1980-talets andra halva. Den lägsta ökningen återfanns hos de 

enheter som fanns i enhetsklassen Övriga lägenheter. Årshyreskostnaden för den 

enhetsklassen var 47 678 kronor under det högst observerade kostnadsåret. Det var en ökning 

med 63 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under den 

föregående enhetsperioden. Det var i denna kategori som den lägst observerade 

årshyreskostnaden återfanns. Den lägsta hyreskostnaden som återfanns bland de enheter som 

var utrustade med kök återfanns med de enheter som var utrustade med ett rum och kök. 

Under denna undersökningsperiod var hyreskostnaden under det högst observerade 

kostnadsåret 52 600 kronor. Det var en ökning med 5 589 kronor jämfört med den 

motsvarande enhetskategorin som blev färdigställd under 1980-talets andra hälft. Det högsta 

kostnadsåret för enheter som var utrustade med ett rum och kök inföll 2002. De enheter som 

var utrustade med två rum och kök, tre rum och kök samt de enheter som räknades in i Övriga 

lägenheter hade sitt högsta kostnadsår år 2007. De enheter som var utrustade med fyra rum 

och kök nådde sitt högsta kostnadsår år 2003, och de enheter som var utrustade med fem rum 

och kök hade sin högsta hyreskostnadsnivå år 2006.  
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Göteborg 

 

Fastigheter producerade före 1940 

 

De lägenheter som byggdes före 1940 har i Göteborg en nivå som är lägre jämfört med den 

årshyreskostnadsnivå som kunde observeras i Storstockholm. Den högsta årskostnaden kan 

observeras hos de enheter som är utrustade med fem rum och kök. Årshyreskostnaden var 

123 811 kronor under det högsta kostnadsåret. Det var 8 641 kronor lägre än för motsvarande 

enhetsklass som blev färdigställd i Storstockholm. Den lägsta hyresnivån kunde ses hos de 

enheter som räknades som Övriga lägenheter. Årshyreskostnaden var 32 012 kronor under det 

högsta hyreskostnadsåret. Det var 5 940 kronor lägre än för motsvarande enhetsklass som 

färdigställdes i Storstockholm. Den lägsta hyreskostnadsnivån hos de enheter med kök fanns 

hos de enheter som var utrustade med ett rum och kök. Årshyreskostnaden under det högsta 

kostnadsåret var 41 713 kronor. Det var 190 kronor lägre än för motsvarande enhetsklass som 

var färdigställd i Storstockholm. Det högsta kostnadsåret inföll med ett undantag för samtliga 

enheter år 2007. Den enda undantaget var de enheter som räknades till Övriga lägenheter hade 

sitt högsta kostnadsår år 2002
24

. 

 

Fastigheter producerade mellan 1941-1950 

 

De enheter som är färdigställda på 1940-talet visar samtliga, utom de lägenheter som räknas 

in i kategorin Övriga lägenheter, en minskad årshyreskostnad. Den högsta hyreskostnadsnivån 

kan observeras hos de enheter som är utrustade med fem rum och kök. Årshyreskostnaden var 

100 619 kronor under det högsta observerade kostnadsåret. Det var 32 192 kronor lägre 

jämfört med den föregående undersökningsperioden. Årshyreskostnaden var 31 537 kronor 

lägre än jämfört med motsvarande enheter som var färdigställda i Stockholm under samma 

tidsperiod. Den lägsta hyreskostnadsnivån för enheter med kök fanns hos den enhetsklass som 

var utrustad med ett rum och kök. Hyreskostnaden var 37 036 kronor under det högsta 

kostnadsåret. Det var 4 650 kronor lägre än jämfört med den föregående 

undersökningsperioden. Den lägsta hyreskostnadsnivån för samtliga undersökta 

enhetskategorier inom den aktuella tidsperioden återfanns hos de enheter som klassas som 

Övriga lägenheter. De hade en årshyreskostnad på 34 992 kronor under det högsta 

kostnadsåret. Det var en ökning av kostnadsnivån med 2 980 kronor jämfört med motsvarande 

enhetsklass som blev färdigställd före 1940-talet. Hyresnivån var 2 685 kronor lägre än med 

motsvarande enhetskategori som blev färdigställd i Stockholm. Det högsta hyreskostnadsåret 

inföll år 2007 för de enheter som var utrustade med ett rum och kök. För enheter som var 

utrustade med två rum och kök samt de enheter som var utrustade med fem rum och kök 

kunde det högsta kostnadsåret observeras till år 2005
25

. För de enheter som var utrustade med 

tre rum och kök inföll det högsta kostnadsåret år 2006. För de enheter som var utrustade med 

fyra rum och kök kunde det högsta kostnadsåret observeras till år 2002. De enheter som 

räknades till Övriga lägenheter hade sin högsta årskostnad år 2004. 

 

Fastigheter producerade mellan 1951-1960 

 

De totala årshyresnivåerna fortsätter att sjunka när man undersöker de lägenheter som 

färdigställdes under 1950-talet. Det enda undantaget är de lägenheter som ut utrustade med 

två rum och kök, som påvisar en årshyresökning på två tusen kronor jämfört med de 

motsvarande lägenheterna från 1940-talet. Den lägenhetsklass med kök som observerades ha 
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lägst årshyreskostnad var de som var utrustade med ett rum och kök. De enheterna hade en 

årshyreskostnad på 36 478 kronor. Den lägenhetskategorin som uppvisade högst 

hyreskostnadsnivå var de som var utrustade med fem rum och kök. Den enhetsklassen hade en 

årshyreskostnad på 82 093 kronor under sitt högsta kostnadsår. Det var 18 526 kronor lägre än 

jämfört med motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under den föregående 

undersökningsperioden. Den lägsta kostnadsnivån bland alla undersökta enheter återfanns hos 

de enheter som ingår i Övriga lägenheter
26

. De uppvisade en årshyreskostnad på 28 825 

kronor under sitt högsta kostnadsår. Ett rum och kök hade högsta sin högsta hyresnivå år 

2002, medan enheter som var utrustade med två rum och kök, tre rum och kök samt fyra rum 

och kök hade det högsta kostnadsåret år 2007. Enheter som var utrustade med fem rum och 

kök samt de enheter som hörde till Övriga lägenheter hade båda 2006 som sitt dyraste 

kostnadsår. 

 

Fastigheter producerade mellan 1961-1970 

 

De fastigheter som var färdigställda på 1960-talet fortsätter inte den fallande trenden som sågs 

hos 1950-talets fastighetsbestånd. Den högst observerade hyreskostnadsökningen återfanns 

hos de enheter som var utrustade med fem rum och kök. De enheterna hade en 

årshyreskostnad på 90 221 kronor under det högsta återfunna kostnadsåret. Det var 8 128 

kronor högre än jämfört med den motsvarande enhetsklassen som blev färdigställd under den 

förra undersökningsperioden. Den lägsta ökningen av hyreskostnadsnivån återfanns hos de 

enheter som var utrustade med tre rum och kök. De enheterna uppvisade en årshyreskostnad 

på 60 954 kronor. Det var en ökning med 2 154 kronor jämfört med den motsvarande 

enhetsklass som blev färdigställd under 1950-talet. Den lägsta observerade årshyreskostnaden 

för lägenheter med kök finns att se i lägenheter utrustade med ett rum och kök
27

, som hade en 

årshyreskostnad på 39 687 kronor. Det var en ökning med 3 209 kronor jämfört med de 

enheter i samma enhetsklass som blev färdigställd under 1950-talet. Den enhetsklass som 

hade lägst årshyreskostnad av alla observerade klasser var de enheter som räknades till Övriga 

lägenheter. Den enhetsklassen hade en hyreskostnad på 32 957 kronor under det högsta 

kostnadsåret. Det var en ökning med 4 132 kronor med motsvarande enhetsklass som blev 

färdigställd under den föregående undersökningsperioden. Det högst observerade kostnadsåret 

var för samtliga undersökta enhetsklasser år 2007.  

 

Fastigheter producerade mellan 1971-1980 

 

Den stigande årskostnadstrend som påbörjades för de fastigheter som färdigställdes på 1960-

talet fortsatte in på 1970-talets fastighetsbestånd. Samtliga, utom en av undersökta 

lägenhetskategorier uppvisar en positiv årskostnadsnivå. Den enhetskategori som påvisar ett 

brott mot den begynnande trenden är de lägenheter som är utrustade med ett rum och kök, 

som har en lägre årshyresnivå än respektive lägenhetskategori som färdigställdes på 1960-

talet. Där har den totala årshyresnivån sjunkig med åtta hundra kronor. De övriga undersökta 

lägenheterna uppvisar samtliga en ökning av den totala kostnaden jämfört med de fastigheter 

som färdigställdes under 1960-talet. Den största höjningen finner man hos de enheter som är 

utrustade med fem rum och kök, som har en totalkostnad på 95 255 kronor under det högsta 

kostnadsåret Det vill säga 5 000 kronor högre hyreskostnad än den motsvarande 

lägenhetsklassen som blev färdigställd under 1960-talet. Den enhetsklass som hade lägst 

hyreskostnadsnivå bland de enheter som var utrustade med kök är ett rum och kök. Dess 

högsta observerade årshyreskostnad var 38 765 kronor. Den lägsta årskostnaden för samtliga 
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enhetsklasser finner man hos de enheter som klassas som Övriga lägenheter. Den högsta 

observerade årshyreskostnaden fanns vara 36 909 kronor under undersökningens högsta 

kostnadsår. Samtliga högsta totala årskostnadsnivåer kan observeras under år 2007.  

 

Fastigheter producerade mellan 1981-1985 

 

Under 1980-talets första fem år skedde en ökning av den totala årshyreskostnaden för 

samtliga undersökta enheter jämfört med de fastigheter som färdigställdes under 1970-talet. 

Den uppvisade trenden förstärktes, och den högsta skillnaden återfanns bland enheterna som 

klassificerades som Övriga lägenheter. Där kunde det observeras en total årskostnadsökning 

på 14 593 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass hos 1970-talets färdigställda 

fastigheter. Det kan också observeras att enheterna i Övriga lägenheter för första gången i 

undersökningen har en högre årskostnad än de enheter utrustade med ett rum och kök, som 

har en total årskostnad på 44 000 kronor och därmed blir de billigaste bland enhetsbeståndet 

under de första fem undersökta åren på 1980-talet. Jämfört så kan de Övriga lägenheternas 

kostnad observeras ligga på 51 500 kronor. Den högsta hyreskostnadsnivån bland alla 

kategorier kan återfinnas hos de enheter som är utrustade med fem rum och kök. De hade en 

total kostnad på 105 800 kronor under det högsta kostnadsåret. Den lägsta skillnaden jämfört 

med fastigheter slutförda på 1970-talet återfinns hos de enheter utrustade med två rum och 

kök. De enheterna uppvisade en årskostnadsökning på 5 660 kronor under det högsta 

uppmätta kostnadsåret. Samtliga lägenhetskategorier utom två har sin högsta hyreskostnad 

under 2007. De två observerade undantagen var de enheter som var utrustade med ett rum och 

kök, som hade sitt högsta uppmätta kostnadsår 2002. De enheter som var utrustade med fyra 

rum och kök som hade sitt högsta hyreskostnadsår år 2003.  

 

Fastigheter producerade mellan 1986-1990 

 

Den ökade årshyresnivån fortsatte att gå stadigt uppåt för de enhetsklasser som var 

färdigställda under 1980-talets andra hälft. Undantaget var de enheter som räknades till 

klassen Övriga lägenheter. SCB (2004) skriver att denna enhetsklass påvisade en minskad 

årshyresnivå som låg på 46 401 kronor. Det vill säga en total differens på 5 101 kronor 

jämfört med motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under 1980-talets första hälft. 

Resterande lägenhetsbestånd påvisade en unison ökning i de årliga hyreskostnaderna jämfört 

med det fastighetsbestånd som blev färdigställd under 1980-talets första hälft. Den högsta 

skillnaden uppvisar de enheter som är utrustade med fem rum och kök. De hade en 

årshyreskostnad på 113 759 kronor. Det var 7 926 kronor högre än för en motsvarande enhet 

som var färdigställd under 1980-talets första hälft. Den lägsta ökningen jämfört med de 

fastigheter som blev slutförda under den förra undersökningsperioden kunde observeras hos 

de enheter som var utrustade med två rum och kök. Där kostade en enhet 59 679 kronor per 

år, vilket är 2 215 kronor högre jämfört med en motsvarande enhet som blev färdigställd 

mellan 1981-1985. De enheter som var utrustade med två rum och kök, tre rum och kök, fyra 

rum och kök samt med fem rum och kök hade samtliga sitt högsta kostnadsår år 2007, medan 

ett rum och kök hade sin högsta årskostnadsnivå år 2002. Övriga lägenheter hade 2003 som 

det år hyreskostnaden var som högst.  
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Fastigheter producerade mellan 1991 – 1995 

 

Under 1990-talets första år
28

 
29

 
30

 kan man se att årshyresökningen saktar av utan att avstanna. 

Undantaget är lägenheter som var utrustade med fem rum och kök, samt de enheter som 

räknades som Övriga lägenheter. Enheterna som var utrustade med fem rum och kök hade en 

hyreskostnad på 113 221 kronor per år. Jämfört med motsvarande enhet som färdigställdes 

under 1980-talets senare del är det en minskning med 538 kronor. Trots kostnadssänkningen 

så är de enheter som är utrustade med fem rum och kök de med högst årskostnad sett till den 

aktuella mätperioden. Årskostnadens minskning för enheterna i klassen Övriga lägenheter har 

fortsatt och har sänkts med 2 249 kronor och låg på 44 152 kronor under denna 

undersökningsperiods högst observerade kostnadsår. Det var den lägsta hyreskostnaden per år 

bland de medräknade enhetsklasserna. Bland de enheter som var utrustade med kök var de 

enheterna som var utrustade med ett rum och kök som har den lägsta årskostnaden, som låg på 

48 115 kronor per år. Det var en ökning av kostnadsnivån med 467 kronor jämfört med 

motsvarande enhetskategori som blev färdigställd under den föregående 

undersökningsperioden. Det var också den lägst uppmätta kostnadsökningen under den 

aktuella femårsperioden. De högsta hyreskostnaderna per år återfanns år 2007 för de enheter 

som var utrustade med tre rum och kök, fyra rum och kök samt de enheter som var utrustade 

med fem rum och kök samt de enheter som räknades till Övriga lägenheter. De enheter som 

var utrustade med ett rum och kök hade sitt högsta hyresår 2003 och de enheter som var 

utrustade med två rum och kök 2006. 
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Övriga större kommuner 

 

Fastigheter producerade före 1940 

 

Hyreskostnaderna för de lägenheter som finns i fastigheter som är slutförda föra 1940-talet är 

i samtliga fall utom ett lägre än både de i Storstockholm och Storgöteborg. Den lägsta 

hyreskostnadsnivån bland dessa enheter kan återfinnas i kategorin Övriga lägenheter och 

ligger på 32 405 kronor per år. Det är det enda exemplet på en årshyreskostnad som är högre 

än de två ovan genomgångna regionerna. Motsvarande enheter i Storgöteborg har en 

årshyreskostnad på 32 012 kronor. I Storstockholm är en enhet i samma kategori fem tusen 

kronor dyrare än både Storgöteborg och i Övriga större kommuner. Den dyraste enheten i 

denna indelning är de enheter som är utrustade med fem rum och kök, som har en årskostnad 

på 108 054 kronor. De kostnadsskillnader som föreligger är generellt lägre mellan de enheter 

som är utrustade med ett och två rum och kök, och ökar ju fler rum och kök lägenheterna har. 

Det högsta kostnadsåret är för samtliga kategorier utom en 2007. Enheter utrustade med tre 

rum och kök hade en högsta årskostnad år 2006. 

 

Fastigheter producerade mellan 1941-1950 

 

I de fastigheter som slutfördes under 1940-talet uppvisar samtliga enhetskategorier en lägre 

årshyreskostnad än de motsvarande enheter som är finns i fastigheter som är uppförde före 

1940. Den lägsta årshyran för lägenheter med kök återfinns hos enheterna som är utrustade 

med ett rum och kök. Årshyreskostnaden för den enhetsklassen är 36 866 kronor per år. Den 

högsta hyran kan observeras hos enheter som är utrustade med fem rum och kök. 

Årshyreskostnaden är 103 908 kronor per år. Det är 5 900 kronor lägre än motsvarande 

enhetsklass som är slutförd före år 1940. Samtliga enhetsklassers årshyreskostnader är 

märkbart lägre än för motsvarande enheter i Storstockholm, medan skillnaden mellan 

Storgöteborg och Övriga större kommuner är mer svårtolkad. De enheter som är utrustade 

med två, fyra och fem rum och kök har en högre årshyreskostnad än motsvarande klasser i 

Göteborg. Enheterna med ett rum och kök och två rum och kök samt Övriga lägenheter har en 

lägre årshyreskostnad än motsvarande klasser i Storgöteborg. Enheterna som var utrustade 

med ett, två, tre och fyra rum och kök har alla högsta årshyreskostnad år 2007, medan enheten 

som var utrustad med fem rum och kök hade sitt högsta kostnadsår 2005 och enheterna i 

Övriga lägenheter hade den högsta årshyreskostnaden år 2002. 

 

Fastigheter producerade mellan 1951-1960 

 

Årshyreskostnaden för fastigheter färdigställda på 1950-talet förblir inte på samma nivå som 

för de enheter som är färdigställda under 1940-talet. Den enda positiva skillnaden finns att se 

hos enheter som är utrustade med ett rum och kök, som har en årshyreskostnad på 45 531, 

som är 9 300 kronor högre än för motsvarande enhetsklass som är uppförd under 1940-talet. 

Resterande enhetsklasser håller en lägre hyreskostnadsnivå, varav den största skillnaden går 

att uppvisa för enheter som är utrustade med fem rum och kök
31

, som har en årshyreskostnad 

som är 10 000 kronor lägre än för samma enhetsklass som är färdigställd på 1940-talet. 

Enheter med två rum och kök, tre rum och kök samt enheter som räknas som Övriga 

lägenheter har en i stort sett liknande årshyreskostnad som de respektive lägenhetsklasser som 

är färdigställda under 1940-talet. Samtliga klassers årshyreskostnad var som högst 2007, utom 

för de enheter som var utrustade med ett rum och kök, som hade som högst hyreskostnad år 

2005.  
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Fastigheter producerade mellan 1961-1970 

 

Under 1960-talet håller sig hyran på samma nivå som under 1950-talet. I vissa fall är den 

lägre än motsvarande enhetsklasser under det förra decenniet. Den lägsta årshyresnivån för 

enhetsklasser som är utrustade med kök återfinns hos lägenheter med ett rum och kök. 

Årshyresnivån låg på 35 962 kronor, vilket är 10 000 kronor lägre än för en motsvarande 

enhet ur samma klass i en fastighet som blev färdigställd under 1950-talet. Den lägst 

påträffade hyreskostnadsnivån av samtliga inkluderade enhetsklasser återfanns hos de enheter 

som klassades till Övriga lägenheter, som hade en årshyreskostnad som låg på 32 142 kronor, 

vilket var 2 000 kronor högre än för motsvarande enhetsklass hos fastigheter som blev 

färdigställda på 1950-talet. Den högsta påträffade årshyreskostnaden påträffades hos de 

enheter som var utrustade med fem rum och kök. Där observerades en årshyresnivå på 91 182 

kronor, vilket var en sänkning på 2 800 kronor jämfört med enheter ut samma klass som blev 

färdigställda på 1950-talet. Samtliga enhetsklasser hade en lägre årshyreskostnad jämfört med 

motsvarande enheter i Storstockholm. Motsvarande enhetsklasser i Storgöteborg hade nästan 

utan undantag en högre årshyreskostnad jämfört med de i uppmätta nivåer som återfanns för 

de Övriga större kommunerna. Samtliga enhetsklasser hade utan undantag sin högsta 

årshyreskostnad år 2007. 

 

Fastigheter producerade mellan 1971-1980 

 

Hyreskostnadsnivån för fastigheter som var färdigställda på 1970-talet håller i princip samma 

nivå som tidigare decenniers fastigheter. Enheter som var utrustade med två rum och kök, tre 

rum och kök och fyra rum och kök hade en årshyreskostnad som skiftade bara på någon 

hundralapp, och kan sägas vara identisk som för motsvarande enhetsklasser som var uppförda 

på 1960-talet. Den minsta höjningen återfinns hos de lägenheter som är utrustade med ett rum 

och kök, som har en hyresnivå som är 1 500 kronor högre än för samma enhetsklass från 

1960-talet. Den högsta hyreskostnadsskillnaden kan observeras hos de enheter som finns i 

Övriga lägenheter som har en årshyreskostnad på 35 850 kronor, vilket är 3 700 kronor högre 

än för motsvarande enhetsklass som påträffas under 1960-talet. Den mellersta 

hyreskostnadssänkningen återfinns hos enheter som är utrustade med fem rum och kök. 

Årshyreskostnaden var 88 769 kronor, vilket var 3 500 kronor lägre än för en motsvarande 

enhet från 1960-talet. Årshyreskostnaden var lägre än för de motsvarande hyresenheter som 

återfanns i Storstockholm och Storgöteborg. Den högsta årshyresnivån uppnåddes för 

samtliga studerade enhetsklasser år 2007.  

 

Fastigheter producerade mellan 1981-1985 

 

Den observerade årshyreskostnaden för fastigheter som blev färdigställda under 1980-talets 

första fem år har för alla enhetsklasser ökat jämfört med de motsvarande enheterna som blev 

färdigställda på 1970-talet. Den högsta skillnaden kan återfinnas mellan enheter som är 

utrustade med tre rum och kök. Den högsta uppmätta årshyreskostnaden var 68 636 kronor, 

vilket var 9 600 kronor högre än för en motsvarande enhet i en fastighet som var färdigställd 

under 1970-talet. Den lägsta skillnaden kan återses hos de enheter som är utrustade med ett 

rum och kök. Den totala hyreskostnaden var 38 489 kronor per år, vilket var 2 000 kronor 

högre än för motsvarande lägenhetsklass i en fastighet färdigställd på 1970-talet. Den 

enhetsklassen representerar också den lägsta årshyreskostnaden för samtliga enheter under 

den aktuella femårsperioden. Årshyresnivån i både Storstockholm och Storgöteborg 

överstiger samtliga årskostnader för denna kategori. Högst årshyreskostnad observerades för 
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samtliga enheter, utom de som var utrustade med ett rum och kök, år 2007. Lägenheterna med 

ett rum och kök uppnådde högsta hyreskostnadsnivå år 2002.  

 

Fastigheter producerade mellan 1986-1990 

 

Den årshyreskostnadsökning vars start tidigare observerats under 1980-talets första år 

fortsätter under decenniets andra halva. Det är konsekventa hyreskostnadsökningar för 

samtliga enhetskategorier. Den högsta uppmätta ökningen återfinns hos enheterna som är 

utrustade med fyra rum och kök. Den totala årshyreskostnaden för dessa enheter var 84 769 

kronor under den aktuella mätperioden. Det var en ökning på 4 693 kronor jämfört med 

motsvarande enhetsklass från 1980-talets första hälft. Den minsta ökningen kunde observeras 

hos enheterna i klassen Övriga lägenheter, som hade en årshyreskostnad på 41 714 kronor. 

Det var en total ökning med lite mer än 600 kronor jämfört med motsvarande enheter från 

decenniets första hälft. Den högsta årshyreskostnaden fanns hos enheter som var utrustade 

med fem rum och kök som hade en årskostnad på 96 222 kronor. Årshyresnivåerna för 

motsvarande enhetsklasser var samtliga lägre än de som uppmättes i Storstockholm och 

Storgöteborg för samma tidsperiod. Det högsta hyreskostnadsåret var för samtliga 

enhetsklasser år 2007. Det enda undantaget representerades av de enheter som ingick i klassen 

Övriga lägenheter, som hade sin högsta hyreskostnadsnivå år 2003. 

 

Fastigheter producerade mellan 1991-1995 

 

Den under 1980-talet påbörjade trenden med ökande årshyreskostnader följer med in i 1990-

talets första halva. Samtliga enhetsklasser uppvisar en hyreskostnadsökning som motsvarar de 

tidigare två mätperioderna. Den högsta uppmätta årshyreskostnadsökningen observerades hos 

enheter som var utrustade med fyra rum och kök som hade en kostnadsnivå på 87 971 kronor 

per år. Det motsvarar en ökning med 3202 kronor jämfört med liknande enhetsklasser i 

fastigheter färdigställda under 1980-talets andra hälft. Det ska påpekas att den höjningen som 

observerades i enheter utrustade med två rum och kök var nästan identisk. Under 1990-talets 

första halva var den högsta hyreskostnaden för denne enhetsklass 58 882 kronor per år. Det 

motsvarade en ökning med 3199 kronor jämfört med motsvarande enhet under föregående 

mätperiod. Den högsta observerade årshyreskostnaden återfanns hos lägenheter som var 

utrustade med fem rum och kök. Hyresnivån var där 97 331 kronor under det år som hade 

högst årskostnad. Den hyreskostnadsskillnad som var till Storstockholms och Storgöteborgs 

fördel kan observeras även för de fastigheter som är färdigställda under denna mätperiod. Den 

enda enhetskategori som uppvisar en högre årshyreskostnad än de enhetsklasser som återfinns 

i de två tidigare genomgånga regionerna är Övriga lägenheter. Denna enhetsklass har en högre 

årshyreskostnad än motsvarande enheter i Storgöteborg. Där är årskostnaden 500 kronor lägre 

än för motsvarande enhetsklass i denna region. Detta förhållande återfinns inte i motsvarande 

lägenhetskategori i Storstockholm, där har samtliga enheter en högre årshyreskostnad än 

enheterna i Övriga Större kommuner. Den högsta uppmätta årshyreskostnaden infaller i 

samtliga fall utom ett till år 2007. Källmaterialet kan visa på ett undantag vilka var de enheter 

som är utrustade med ett rum och kök, som hade sin högsta årskostnad år 2002
32

.  
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Övriga Mindre kommuner 

 

Fastigheter producerade före 1940 

 

Årskostnadsnivån för lägenheter som är färdigställda innan 1940-talet visar i samtliga fall en 

betydande prisskillnad mot de övriga geografiska indelningarna som är med i denna 

undersökning. Den högsta observerade skillnaderna återfanns hos de fastigheter som var 

belägna i Storstockholm. Där var den högsta skillnaden mellan enhetsklasser de som återfanns 

hos de enheter som var utrustade med fem rum och kök. I övriga mindre kommuner var den 

högst uppmätta årshyreskostnaden 80 110 kronor. Årshyreskostnaden för en motsvarande 

enhet i Storstockholm var 50 000 kronor högre. Liknande, men inte fullt så extrema gap, står 

att finna hos motsvarande lägenheter både i Storgöteborg och i Övriga större kommuner. Den 

billigaste enhetsklassen var de enheter som ar utrustade med ett rum och kök, som hade en 

årshyreskostnad på 30 667 kronor per år. Det var lägre än hyreskostnaden för Övriga 

lägenheter som hade en hyreskostnad på 33 361 kronor per år. En enhet som var utrustad med 

ett rum och kök var 11 000 kronor billigare per år jämfört med motsvarande enheter i både 

Storstockholm och Storgöteborg. Hyreskostnaden för motsvarande enhetsklass i Övriga Större 

kommuner var åtta tusen kronor högre än för enheten i det aktuella undersökningsområdet. 

SCB bekräftar att de högsta kostnadsåren för enheter som var utrustade med ett, två och tre 

rum och kök var år 2002
33

. För enheter som var utrustade med fyra och fem rum och kök 

inföll det högsta kostnadsåret år 2007 och för enheterna i klassen Övriga lägenheter inföll det 

högsta kostnadsåret år 2004.  

 

Fastigheter producerade mellan 1941-1950 

 

Årshyreskostnaden för enheter som var färdigställda på 1940-talet varierar mycket litet 

jämfört med de enheter som färdigställdes före 1940. De enheter som var utrustade med ett, 

två och tre rum och kök hade en årshyreskostnad som var omkring ett tusen kronor högre än 

för motsvarande enheter som färdigställdes före 1940-talet. De enheter som var utrustade med 

fyra rum och kök uppvisade en årshyreskostnad på 66 023 kronor, vilket var 2 200 kronor 

lägre än för en motsvarande enhet som var färdigställd föra 1940. Även enheterna som var 

utrustade med fem rum och kök samt de som räknas till Övriga lägenheter visar på en lägre 

årshyreskostnad jämfört med det som observerades för motsvarande enheter under förra 

mätperioden. De höga skillnader i årshyreskostnaderna mellan den aktuella geografiska 

kategorin och de tidigare genomgångna håller i sig för fastigheterna som är färdigställda på 

1940-talet, med den högsta skillnaden i Storstockholm. Storgöteborgs hyreskostnadsnivå har 

sänkts jämfört med de fastigheter som färdigställdes före 1940. Skillnaderna är dock 

fortfarande betydande. De skillnader i hyreskostnaden mellan Övriga mindre kommuner och 

Storgöteborg återfinns mer eller mindre oförändrade när man jämför enhetsklasserna i Övriga 

större kommuner och de i de mindre kommunerna. Den högsta observerade 

årshyreskostnaden kan ses hos de enheter som är utrustade med fem rum och kök
34

, som har 

en årshyreskostnad på 75 253 kronor, medan den lägsta uppmätta hyreskostnadsnivån 

återfanns hos de lägenheter som kunde placeras i Övriga lägenheter. De hade en årskostnad på 

30 983 kronor. Den lägsta hyreskostnaden för enheter som var utrustade med kök kunde 

återfinnas hos de enheter som var utrustade med ett rum och kök vars hyreskostnadsnivå var 

31 813 kronor under det högsta kostnadsåret. De år de högsta hyreskostnadsnivåerna inföll 

var för samtliga enhetsklasser år 2007.  
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Fastigheter producerade mellan 1951-1960 

 

De enhetsklasser som färdigställdes under 1950-talet visar liknande låga hyresökningsmönster 

som kunde observeras för de enheter som färdigställdes under 1940-talet. Den högsta 

hyreskostnadsökningen kan observeras hos de enheter som är utrustade med två rum och kök, 

som har en årshyreskostnad på 43 437 kronor under det högsta uppmätta kostnadsåret. Det var 

en ökning på 654 kronor jämfört med en motsvarande enhet som var färdigställd på 1940-

talet. Den högst uppmätta hyreskostnadsskillnaden kan observeras hos de enheter som räknas 

in till Övriga Lägenheter. Där uppgår årshyreskostnaden till 24 158 kronor under det högsta 

kostnadsåret. Det motsvarar en sänkning av hyreskostnaden med 6 800 kronor jämfört med 

motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under 1940-talet. Övriga lägenheter är också 

den enhetsklass som har den lägsta högsta årshyreskostnaden bland 1950-talets undersökta 

enhetsklasser. Den lägsta hyran bland de lägenheter som är utrustade med rum och kök kan 

återfinnas hos enheterna som är utrustade med ett rum och kök. Där uppgår årshyreskostnaden 

till 32 132 kronor under det högst observerade kostnadsåret. Den högsta uppmätta 

hyreskostnaden fanns hos de enheter som var utrustade med fem rum och kök. De enheterna 

hade en högsta hyreskostnadsnivå på 74 117 kronor under det högsta kostnadsåret. Det var en 

sänkning med 1 136 kronor jämfört med den motsvarande enhetsklass som färdigställdes 

under 1940-talet. De betydande hyreskostnadsskillnaderna som kunde observeras under 

tidigare färdigställandeår återkom även för de fastigheter som blev färdigställda på 1950-talet. 

Alla tre tidigare genomgångna geografiska områden uppvisade under denna 

undersökningsperiod högre årshyreskostnadsnivåer jämfört med de enheterna som blev 

färdigställda i de områden som räknas som Övriga mindre kommuner. Det högsta 

kostnadsåret sammanfallet för samtlige undersökta enhetsklasser till år 2007.  

 

Fastigheter producerade mellan 1961-1970 

 

Årshyresnivåerna för fastigheter som färdigställdes under 1960-talet visar på en ökning av 

den totala årshyreskostnaden hos de enheter som är färdigställda under den aktuella 

undersökningsperioden. Samtliga enhetsklasser påvisar en ökning av den årliga 

hyreskostnaden jämfört med motsvarande enheter i fastigheter som färdigställdes under 1950-

talet. Den minsta kostnadsökningen finner man hos de enheter som var utrustade med ett rum 

och kök
35

. Där var hyreskostnadsnivån under det högsta kostnadsåret 32 269 kronor. 

Årshyreskostnaden för motsvarande enhetsklass som blev färdigställd under 1950-talet var 

32 132 kronor, vilket innebär en kostnadsökning på 137 kronor. Den högsta hyresökningen 

observerades hos enheter som var utrustade med fem rum och kök. Dessa enhetsklasser hade 

en årshyreskostnad som låg på 81 504 kronor under det högsta observerade kostnadsåret. Det 

var en ökning med 7 387 kronor jämfört med motsvarande enheter i fastigheter som var 

färdigställda under 1950-talet. Den lägsta observerade hyreskostnadsnivån återfanns hos 

enheter som klassificerades som Övriga lägenheter. De hade en årshyreskostnad på 27 810 

kronor under det högsta kostnadsåret. Det var en ökning med 3 652 kronor jämfört med den 

motsvarande enhetsklassen som färdigställdes under 1950-talet. Hyreskostnadsnivåerna 

fortsätter att uppvisa omfattande skillnader jämfört med de tidigare genomgångna geografiska 

regionerna. Den största skillnaden kan återses mellan Övriga mindre kommuner och 

Storstockholm. Där var den högsta skillnaden mellan enheter som var utrustade med fem rum 

och kök, som hade en kostnadsskillnad på 20 000 kronor
36. Storgöteborg uppvisar en, jämfört 

med Storstockholm mindre, men fortfarande högre skillnad i årskostnaderna för samtliga 

enhetskategorier. I Snitt låg årshyreskostnaderna på 5 000 kronor högre än för motsvarande 
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enheter som färdigställdes i Övriga mindre kommuner. Skillnaderna i hyreskostnad mellan 

Övriga mindre kommuner och Övriga större kommuner är en aning jämnare, men den lägre 

nivån återfinns fortfarande hos enhetsklasserna i de Övriga mindre kommunerna. Det högsta 

hyreskostnadsåret inföll för samtliga enhetskategorier år 2007. 

 

Fastigheter producerade mellan 1971-1980 

 

De enheter som var belägna i fastigheter som blev färdigställda under 1970-talet visade en 

höjning av årshyreskostnaden för samtliga enhetsklasser. De enheter som var utrustade med 

ett, två, tre samt fyra rum och kök uppvisade alla en hyreskostnadsökning på i snitt 2 500 

kronor per enhetsklass jämfört med de enheter som färdigställdes under 1960-talet. De enheter 

som var utrustade med fem rum och kök uppvisade en kostnadsökning med fyra tusen kronor 

jämfört med den motsvarande enhetsklassen som färdigställdes under den föregående 

undersökningsperioden. De enheter som klassades som Övriga lägenheter hade den högsta 

uppmätta årshyreskostnadsökningen. Årskostnaden under det högsta kostnadsåret var 32 522 

kronor. Det var en ökning med 4 712 kronor jämfört med motsvarande enhetsklass som 

färdigställdes under den föregående undersökningsperioden. Övriga lägenheter var också den 

enhetsklass som hade lägst hyreskostnadsnivå av de aktuella enhetsklasserna i denna 

undersökningsperiod. Den lägsta hyreskostnadsnivå som var lägst bland de enhetsklasser som 

var utrustade med kök kunde observeras för enheter med ett rum och kök, som hade en högsta 

årshyreskostnad som uppgick till 34 673 kronor, vilket innebär en ökning med 2 404 kronor 

jämfört med motsvarande enhetskategori som färdigställdes under 1960-talet. Den högsta 

uppmätta hyreskostnadsnivån kunde observerad hos de enheter som var utrustade med fem 

rum och kök
37

. Där var årskostnaden under det högsta kostnadsåret 85 576 kronor. Det var en 

ökning med 4 073 kronor jämfört med den motsvarande enhetskategorin som blev färdigställd 

under den föregående undersökningsperioden. Jämfört med de enhetsklasser som undersökts i 

Storstockholm kan de tidigare observerade skillnaderna fortfarande tillskrivas betydande 

storlek. Årshyreskostnadsnivån i Storgöteborg är lägre än den som uppmättes hos 

Storstockholms enhetsklasser, men en betydande högre nivå går att finna även hos denne 

geografiska kategori. Hyreskostnadsskillnaden mellan enheter bland Övriga mindre 

kommuner och Övriga större kommuner en de minsta observerade skillnaderna. Enheterna i 

de Övriga större kommunerna har dock fortfarande högre årshyreskostnader, där de minsta 

ligger på omkring 2 000 kronor högre än jämfört med motsvarande enhetsklass som var 

färdigställd bland övriga mindre kommuner. Det högsta hyreskostnadsåret för enheterna i 

denna kategori var för samtliga lägenhetskategorier med ett undantag år 2007. Det enda 

förekommande undantaget kunde observeras hos de enheter som var utrustade med fem rum 

och kök, vars högsta hyreskostnadsnivå inföll år 2005.  

 

Fastigheter producerade mellan 1981-1985 

 

Den hyreskostnadsökning som återfinns i de tidigare geografiska regionerna är inte fullt så 

markerad i denna region. Den årskostnadstrend som tidigare noterats kan observeras även för 

Övriga mindre kommuner.  De observerade hyreskostnadsökningarna fortsätter att ha samma 

konsekventa höjning som under tidigare mätperioder. Den lägsta höjningen som påträffades 

återfanns hos de enheter som var utrustade med två rum och kök. Där var hyreskostnaden 

under det högsta kostnadsåret 48 146 kronor. Detta representerar en ökning av 

hyreskostnaderna med 271 kronor. Den högsta hyreskostnadshöjningen återfanns hos de 

enheter som var utrustade med fem rum och kök. Årshyreskostnaden för den enhetsklassen 

var 88 248 kronor under det högsta kostnadsåret, vilket innebar en ökning med 2 672 kronor 
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jämfört med motsvarande enhet som blev färdigställd under 1970-talet. Den lägsta 

årshyreskostnaden kunde observeras hos de enhetsklasser som var utrustade med ett rum och 

kök, som hade en årshyreskostnad på 36 470 kronor under det högsta uppmätta kostnadsåret. 

Den högsta årskostnaden observerades hos de enheter som var utrustade med fem rum och 

kök, som hade en total årskostnad på 88 248 kronor under det högsta kostnadsåret. 

Skillnaderna i hyreskostnadsnivåer gentemot Storstockholm visar att de betydande 

årskostnadsnivåerna som kunnat observeras i de tidigare mätperioderna återkommer även 

under 1980-talets första fem år. Storgöteborgs hyreskostnadsnivåer för den här mätperioden 

visar på en ökad skillnad mellan kostnadsnivåer, som närmar sig de skillnader som återfinns 

mellan Övriga mindre kommuner och Storstockholm. I bägge jämförande fallen är 

kostnadsnivåerna minst 10 000 kronor högre per år än för motsvarande enhetsklasser som är 

färdigställda under den här mätperioden  i gruppen Övriga Mindre kommuner. De 

årskostnadsnivåer som återfanns hos gruppen Övriga större kommuner visar på en högre 

årskostnad per enhetsklass än hos Storstockholms och Storgöteborgs grupper. 

Årshyreskostnaden är dock fortfarande tydligt högre än för gruppen Övriga mindre 

kommuner. SCB skriver att det högsta kostnadsåret för fastigheter som blev färdigställda 

under den här undersökningsperioden var år 2007
38

.  

 

Fastigheter producerade mellan 1986-1990 

 

Den trend med en ökande årshyreskostnadsnivå som tidigare observerats under 1980-talet 

fortsätter i gruppen Övriga mindre kommuner. Dessa ökningar är dock inte lika konsekventa 

som de övriga undersökta regionerna. Den högsta hyresökningen kan observeras hos de 

enheter som är utrustade med tre rum och kök. Årshyreskostnaden uppgick till 61 618 kronor 

under det högsta kostnadsåret. Det var en ökning på 3 307 kronor jämfört med en enhet 

utrustad med tre rum och kök som färdigställdes under 1980-talets första hälft. Den lägsta 

hyreskostnaden för enheter med kök kan återfinnas hos enheter som är utrustade med ett rum 

och kök, som har en årshyreskostnad på 38 141 kronor under det högsta kostnadsåret. Det var 

en ökning med 1 671 kronor jämfört med en motsvarande enhet som blev färdigställd under 

1980-talets första hälft. Den lägsta hyreskostnaden totalt fanns hos de enheter som räknades 

till Övriga lägenheter. De hade en årshyreskostnad på 35 244 kronor under det högsta 

uppmätta kostnadsåret. Det var en sänkning av hyreskostnaden med 3 140 kronor jämfört med 

motsvarande enhetskategori som blev färdigställd under den förra mätperioden. 

Storstockholms högre hyreskostnadstrend fortsätter för de fastigheter som är färdigställda på 

1980-talets sista fem år. De skillnader som observerats är fortsatt lika stora som under tidigare 

mätperioder, men den högsta uppmätta skillnaden mellan enheter som är utrustade med fem 

rum och kök, där det är en kostnadsdifferens på 21 999 kronor kan observeras mellan de två 

regionala grupperna. Storgöteborg uppvisar i stort sett lika stora skillnader som Storstockholm 

gjorde. Alla enhetsklassers hyresnivåer är högre, och den högsta hyreskostnadsskillnaden kan 

observeras mellan de enheter som är utrustade med fem rum och kök. Där var 

kostnadsskillnaden 26 121 kronor under det högsta observerade kostnadsåret. 

Hyreskostnadsnivån för de regioner som ingår i Övriga Större kommuner visar en högre 

hyreskostnadsnivå jämfört med de regioner som ingår i Övriga mindre kommuner. 

Kostnadsskillnaden är dock inte lika hög som de tidigare två genomgångna regionerna. Det 

högsta påträffade kostnadsåret för samtliga enhetsklasser är med ett undantag 2007. De 

enheter som räknas till Övriga lägenheter hade en högsta kostnadsnivå som inföll år 2002. 
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Fastigheter producerade mellan 1991-1995 

 

Hyreskostnadsnivåerna för samtliga enhetsklasser uppvisade under 1990-talets första fem år 

en mer märkbar ökning än vad de gjorde för fastigheter som färdigställdes under 1980-talet. 

De fastigheternas kostnadsnivåer ökade visserligen jämfört med de tidigare 

färdigställandeperioderna, men det är först med de fastigheter som färdigställdes under den 

aktuella undersökningsperioden som man kan observera samma slags höjningsnivåer som 

skedde i de tre tidigare undersökta geografiska regionerna.  Den högsta årshyreskostnaden 

kunde enligt SCB observeras i enheter som var utrustade med fem rum och kök
39

. 

Hyreskostnaden var 99 807 kronor, vilket var en höjning med 12 260 kronor jämfört med 

motsvarande enhetsklass som färdigställdes under den förra undersökningsperioden. Den 

enhetsklass med lägst hyra kan observeras hos de enheter som är utrustade med ett rum och 

kök. De enheterna hade en hyreskostnad på 43 000 kronor under det högste kostnadsåret. Det 

innebar en ökning av hyreskostnaderna med 5000 kronor jämfört med en motsvarande enhet 

som var färdigställd under 1980-talets andra del. De enheter som faller in i klassen Övriga 

lägenheter hade en nästan identisk årshyreskostnad som de enheter som var utrustade med ett 

rum och kök, 43 599 kronor i undersökningens högst observerade kostnadsår. Det var en 

ökning med 8 355 kronor jämfört med den motsvarande enhetsklassen som blev färdigställd 

under andra delen av 1980-talet. Skillnaderna i hyreskostnadsnivån mellan Storstockholm och 

denna region fortsätter att vara mycket betydande. Som högst uppmättes årskostnadsskillnader 

på 34 165 kronor under de högsta kostnadsåren. De skillnaderna återfanns i jämförelsen 

mellan enheterna som var utrustade med fem rum och kök. Årshyreskostnaderna i 

Storgöteborg uppvisade betydande nivåskillnader jämfört med den aktuella regionen. De var 

inte lika höga som mellan Storstockholm och Övriga mindre kommuner, men skillnaderna var 

fortfarande höga. Den högsta årskostnadsnivån kunde observeras mellan enheter som var 

utrustade med fyra rum och kök. Kostnadsnivån för en sådan enhet var 78 695 kronorm. Det 

var 18 204 kronor lägre jämfört med den motsvarande enhetsklassen som blev färdigställd i 

Storgöteborg under samma tidsperiod. Den minsta skillnaden återfanns mellan enheter som 

klassades som Övriga lägenheter. Där var årshyreskostnaden 553 kronor lägre än för en 

motsvarande enhet färdigställd i Storgöteborg. Hos de enheter som återfanns hos Övriga 

större kommuner hade hyreskostnadsnivån jämnats ut. Även om det återfanns en högre 

årshyreskostnadsnivå för de enheter som fanns i de Övriga större kommunerna, så är de 

skillnaderna mycket mindre jämfört med de hyreskostnadsskillnadsnivåer som återfanns hos 

fastighetsbestånden i både Storstockholm och Storgöteborg. Den högsta skillnaden mellan de 

två regionerna återfanns hos de enheter som var utrustade med fyra rum och kök. 

Hyreskostnadsnivån för den enhetsklassen som var belägen bland Övriga mindra kommuner 

var 9 276 kronor lägre jämfört med motsvarande enheter som kunde återfinnas hos de Övriga 

större kommunerna. Den minsta nivåskillnaden kunde observeras hos mellan de enheter som 

räknades till Övriga lägenheter. Där var enhetsklassen som var färdigställd i Övriga större 

kommuner 1 025 kronor högre än med motsvarande enhetsklass i de Övriga mindre 

kommunerna under det högsta kostnadsåret. Undersökningens högsta kostnadsår för samtliga 

enhetsklasser inföll under år 2007.  
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Sammanfattning av forskningsresultatet 

Högsta hyror för respektive produktionsperiod 

 

-1940 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1941-1950 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1951-1960 

1. Stockholm 

2. Övriga Större kommuner 

3. Göteborg 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1961-1970 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1971-1980 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1981-1985 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1986-1990 

1. Göteborg 

2. Stockholm 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 

 

1991-1995 

1. Stockholm 

2. Göteborg 

3. Övriga Större kommuner 

4. Övriga Mindre kommuner 
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Resultat 

 

Svar på frågeställningen 

 

Kan man få fram någon regionindelning på basis av var folk väljer att hyra sitt 

boende? 

 

Utifrån den prisbild som har utkristalliserats har det framkommit ett tydligt och väl synligt 

mönster vad gäller prissättningen av de hyreskostnader som har kunnat observeras hos de 

enhetsklasser som varit med i den här undersökningen. De kostnadsnivåer som har kunnat 

observeras har inte alltid varit konsekventa, utan det har fluktuerat mycket internt i de 

undersökta geografiska regionerna. Det har också fluktuerat mycket mellan de olika 

undersökningsperioderna som fanns inom de enskilda geografiska regionerna. Man kan se ett 

gemensamt mönster, som är att samtliga av de fastigheter som är färdigställda före 1940-talet 

har en högre hyresnivå än jämfört med de fastigheter som är färdigställda under 1940-talet. 

1940-talets fastigheter var en av de få dalar när det kommer till hyreskostnader. Efter det 

decenniet så ökar antingen hyreskostnadernas nivå konsekvent, eller ligger på en likartad nivå 

Ökningen av årskostnaderna startar under olika decennier beroende på vilken geografisk 

region man väljer att observera. De regioner som har förekommer i den här undersökningen 

har varit tydligt urskiljbara gentemot varandra. Tack vare att de hyreskostnadsnivåer som har 

kunnat observeras har varit så pass varierande att det varit möjligt att kunna se tydliga 

skillnader i summan som årshyran har hållit.  

 

Hur är de regionerna fördelade? D.v.s., hur ser de olika hyreskostnadsnivåerna ut, 

och var finns de?  

 

De fyra undersökta geografiska områdena har som tidigare uppvisat varit lätta att kunna 

identifiera och rangordna. De resultat som har framkommit under den här undersökningen har 

med några undantag varit konsekvent fördelat under hela undersökningsperioden. 

Kostnadernas geografiska fördelning har varit möjlig att observera genom samtliga 

undersökningsperioder. Det har också varit möjligt att läsa det framkomna resultatet i de 

enhetsklasser som har varit med i den här undersökningen. De uppmätta skillnaderna i 

årshyreskostnaden har varit tydliga under hela den undersökta perioden mellan åren 1999 till 

2007. Det går att utifrån det tillgängliga materialet få fram att en tydligt definierad 

rangordning mellan fastigheterna i de olika produktionsperioderna. De regioner som har en 

större befolkning har ett högre prissatt högsta kostnadsår jämfört med de regioner som inte 

har den befolkningsstorleken som de större regionerna har.  

 

Den region som genom hela undersökningen kan observeras ha en årskostnad som alltid 

ligger högre än de övriga undersökta regionerna är Stor-stockholm. Oavsett vilket år och 

enhetsklass så är det nästan utan undantag den här regionen som har de hyresnivåer som 

ligger högst. Det är i den här regionen hyresnivån ökar tidigast och högst hos de lägenheter 

som blev färdigställda efter 1940-talet.  

 

Med de fastigheter som blev färdigställda före 1940-talet som grund kunde en sänkning av 

hyreskostnaderna observeras hos de enheter som blev färdigställda under 1940-talet. De 

fastigheter som var färdigställda på 1950-talet visade på en ökning av hyresnivån under det 

högsta kostnadsåret jämfört med under den förra produktionsperioden. De fastigheter som 

blev producerades på 1960-talet kunde observeras ha den ökning av hyresnivån som började i 

de enheter som färdigställdes under 1950-talet. Enheterna som blev färdigställda under 1970-
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talet hade en oförändrad hyreskostnad under det högsta kostnadsåret jämfört med de enheter 

som blev färdigställda under den förra produktionsperioden, och hyreskostnadernas ökning 

bryts mot en mer utplanad nivå. Under 1980-talets första hälft kunde en stark ökning i 

hyreskostnadernas nivå observeras hos samtliga enhetsklasser. Det bröt den utplaning som 

kunde ses hos de fastigheter som färdigställdes under 1970-talet. Den ökning av 

hyreskostnaderna som påbörjades under förra produktionsperioden fortsatte att öka under 

1980-talets andra hälft. De ökningar som kunde ses låg på en lika hög nivå som förra 

perioden. De fastigheter som blev färdigställda under 1990-talets första hälft fortsatte trenden 

med ökande hyreskostnader. De kostnaderna som observerats där var like höga som under 

1980-talets två produktionsperioder.  

 

Stor-göteborg har uppvisat näst högst kostnadsnivå bland undersökningens medtagna 

regioner. Med utgångspunkt från de fastigheter som blev färdigställda före 1940-talet så 

skedde det en sänkning av hyresnivåerna hos de fastigheter som blev färdigställda under 

1940-talet. Den sänkningen höll i sig för de fastigheter som blev färdigställda under 1950-

talet, som hade en liknande nivå på den årliga hyreskostnaden som kunde ses under 1940-

talet. Under produktionsperioden på 1960-talet kunde hyresnivån ses öka efter jämfört med de 

fastigheter som blev färdigställda under den föregående 20-årsperioden. Den ökningen av 

hyresnivåerna som kunde observeras börja under den föregående undersökningsperioden 

återkom hos de fastigheter som blev färdigställda på 1970-talet. Dessa ökningar i 

hyreskostnaden hade varit stabila, men inte varit så höga. Under 1980-talets första hälft 

skedde en kraftig ökning hos samtliga enhetsklasser i de färdigställda fastigheterna.  Denna 

ökning fortsatte för de fastigheter som blev färdigställda under 1980-talets andra hälft. Den 

observerade ökningen var lika stor för 1980-talets senare hälft som den var för decenniets 

första halva. De fastigheter som blev färdigställda under 1990-talets första del avviker inte 

från den under 1980-talet påbörjade trenden med hyreskostnadsökningar. Oavsett enhetsklass 

så kan en högre hyreskostnad observeras.  

 

Övriga större kommuner har den tredje högsta observerade nivån på den årliga 

hyreskostnaden. Med utgång från de fastigheter som producerats föra 1940-talet så skedde det 

en sänkning av hyreskostnaderna hos de enhetsklasser som fanns i fastigheter som blev 

färdigställde under 1940-talet. Den lägre kostnadsnivån återfanns hos de enheter som blev 

färdigställda på 1950-talet. De fastigheterna har en lägre hyresnivå per år än jämfört med 

motsvarande fastigheter och enhetsklasser som blev färdigställda under 1940-talet. 

Hyresnivån förblir på den lägre nivån när man kommer till de fastigheter som blev 

färdigställda under 1960-talet. Den sänkning som tidigare observerats har avstannat, men 

hyresnivåerna ligger fortfarande på en lägre nivå än jämfört med utgångsläget. Denna nivån 

på hyreskostnaderna håller i sig till de enheter so finns i lägenheter som var färdigställde 

under 1970-talet. Det skiljer några hundralappar i hyreskostnader mellan de fastigheter som 

blev färdigställda under 1960-talet och de som blev färdigställda under 1970-talet, vilket ska 

ses som nära nog identiska kostnadsnivåer. Under 1980-talets första hälft så  skedde det en 

markant ökning av hyresnivåerna för samtliga enhetsklasser i de fastigheter som blev 

färdigställda under den undersökningsperioden. Den ökningen följde med till de fastigheter 

som blev färdigställda under 1980-talets andra hälft. Under 1990-talets första del så kan man 

observera en liknande hög ökning av hyresnivåerna för fastigheter som blev färdigställda 

under denna period. Denna ökning hade samma proportioner som de som skedde under 1980-

talet.  

 

Av alla geografiska kategorier var det de som räknades till Övriga mindre kommuner som 

uppvisade den lägsta observerade hyreskostnaden. Med de fastigheter som blev färdigställda 
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före 1940 som grund så skedde det ingen större ändring av hyreskostnaderna för de 

enhetsklasser som fanns i de fastigheter som var färdigställda under 1940-talet. Det 

förekommer vissa fluktuationer men grundnivåerna är de samma som hos de fastigheter som 

färdigställdes före 1940. De fastigheter som blev färdigställda under 1950-talet kan 

observeras ha en likartad nivå på hyreskostnaderna som de fastigheter som kunde observeras i 

den föregående produktionsperioden. De fastigheter som blev färdigställda under 1960-talet 

kunde visa på en ökning av hyreskostnaderna jämfört med de fastigheter som blev 

färdigställda under den föregående produktionsperioden. Den registrerade ökningen i 

hyreskostnadsnivån återkom hos de enheter som fanns i fastigheter som var färdigställda på 

1970-talet. Det sker en ökning av hyreskostnaderna hos de enheter som var färdigställda 

under 1980-talets första hälft. De ökningarna var inte lika höga som hos de fastigheter som 

färdigställdes under samma tidsperiod i de andra geografiska regionerna, utan låg på ungefär 

samma nivå som de ökningarna som kunde observeras under 1970-talets produktionsperiod. 

Hyresnivåernas ökning fortsätter hos de fastigheter som var färdigställda under 1980-talets 

andra hälft. Nivåökningen var på samma nivå som under decenniets första hälft. Den i 

jämförelse låga ökningen av hyresnivån som kunde observeras bland 1980-talets fastigheter 

återfinns inte hos de enheter som blev färdigställda under 1990-talets första hälft. Här sker en 

markant ökning av de kostnadsnivåer som återfinns hos samtliga undersökta enhetsklasser.   

 

Diskussion 

 

Den frågeställning som varit i fokus för den här uppsatsen har varit huruvida man kan se 

några skillnader på hyreskostnaderna hos hyresrätter i olika regioner, och om det är möjligt att 

få fram en bild av hur den rådande prisbilden såg ut. Uppsatsens syfte har varit en 

kartläggning av hur den svenska hyresmarknaden har sett ut under 00-talets första år beroende 

på fastigheternas byggår.  

 

Det man ska komma ihåg när man kommer till diskussionen av uppsatsens resultat är att det 

materialet som använts kommer med en mängd osäkerheter. Bland annat så handlar det om 

statistikens osäkerhet, som har tagits upp tidigare i uppsatsen. Det är vanskligt att kunna 

kontrollera ifall alla uppgifter blivit korrekt ifyllda. Det finns utrymme för de medverkande 

hyresgästerna att frisera de uppgifter som de lämnar när det kommer till lägenhetens hyra, 

hushållets storlek, inkomster och civilstatus. De uppgifter som kan finnas i det material som 

begagnats i uppsatsen innehåller bland annat information om mängden producerade 

lägenheter, genomsnittlig hyra per m
2
 och kostnader för de olika lägenhetsklasserna Den enda 

faktorn som tas upp i uppsatsens undersökning är hyreskostnaderna för lägenheterna, vilket 

gör att undersökningen blir ytterst begränsad när det kommer till sådan information som inte 

direkt handlar om kostnaden för de olika lägenheterna. Det ska dock poängteras att det här 

inte är en undersökning som har till syfte att på djupet presentera Sveriges hyresrättsmarknad, 

utan handlar om lägenheternas generella storlek. Det som tas upp i uppsatsen är med hur 

många rum som de olika lägenheterna är utrustade med. Det ger förutom en smalare 

undersökning också en mer lättöverskådlig bild av hur hyresmarknaden såg ut under den 

tidsperiod som var aktuell för uppsatsens avgränsning.  

 

Det som undersökningen studerade var två faktorer. Dels hur mycket hyrorna varierade för 

hyreslägenheter under perioden 1999 till 2007, dels om de uppmätta hyreskostnaderna 

uppvisade någon variation beroende på när de blev färdigställda. Det som studerades var 

alltså hur de olika geografiska regionernas bostadsmarknader förändrades över tid. Just 

regioner är något som är viktigt att ta upp. Enligt Andersson
40

 finns det varken några låsta 
                                                           
40

 Andersson, Frida (2008) Regionalpolitikans geografi: Regional tillväxt i teori och praktik. s. 38 
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regioner eller några enhetliga sätt att dela in regioner på. Det leder ofta till att när det refereras 

till regioner är det mycket som tas som underförstått vilket leder till förvirring. Anderssons 

poäng med att det inte finns några låsta regioner är att själva regionbildningsbegreppet i sig är 

väldigt öppet för tolkning och kan användas utanför vedertagna administrativa regioner. Det 

är det som den här undersökningen har gjort. Den har utifrån Anderssons resonemang skapat 

ekonomiska regioner. Dessa regioner bygger visserligen på redan existerande administrativa 

regioner, men den indelning av regioner som används i den här undersökningen använder sig 

av närhet till lokala centra samt befolkningsmängd för att fördela de olika administrativa 

regionerna (kommunerna) mellan de fyra ekonomiska regionerna som medverkat i den här 

uppsatsen. Undersökningen tar inte upp samband mellan hyreskostnader och korrelationen 

med arbetsmarknadsregioner, men som tagits upp i forskningsläget så finns den högsta 

andelen arbetstillfällen i framförallt Storstockholm, som enligt denna undersöknings resultat 

har den högsta hyresnivån av samtliga kategorier. Sambandet går inte att vetenskapligt backa 

upp med den information som är tillgänglig i den här uppsatsen, men det finns tillräckligt med 

indicier för att kunna dra samband mellan dessa två olika fenomen som så att det går att 

motivera till vidare forskning.   

 

De resultat som uppnåtts har visat sig vara överensstämmande och konsekventa under hela 

undersökningens längd. Den bild som framkommit har bekräftat att dels så har hyrorna alltid 

ökat ju senare fastigheterna är byggda, och dels att man kan observera en högre hyreskostnad 

om den aktuella regionen ligger nära ett stort centrum. Det ska erkännas att det knappast 

kommer som några nyheter i sig. För samtliga fyra storregioner så kunde man observera en 

lägre hyreskostnad hos de enhetsklasser som blev färdigbyggda på 1940-talet jämfört med de 

fastigheter som byggdes före 1940. Det som dock är intressant är hur de efterföljande 

ökningarna visar sig. Kostnaderna för lägenheter i Stor-stockholm var inte bare högre än i 

resten av landet, utan priserna började också öka redan i de fastigheter som var färdigställda 

på 1950-talet. De övriga regionernas hyresrättsbestånd höll samtliga en likartad, och ibland 

till och med lägre hyreskostnadsnivå efter 1940-talets slut. Den region vars kostnadsnivåer 

ökade tidigast, efter de nivåerna som kunde återfinnas i Stor-stockholm var Övriga mindre 

kommuner. Det ska poängteras att både ökningarna och hyreskostnaderna var betydligt lägre 

än de som kunde återfinnas i Storstockholm. Dock är ökningen, oavsett nivå, ett faktum. Stor-

Göteborgs hyreskostnadsnivåer börjar sin ökning efter 1940-talets nedgång hos de fastigheter 

som blev färdigställda under 1960-talet. Den region som är tillbaka på 1940-talets 

kostnadsnivå sist är Övriga Större kommuner, vars fastigheter som blev färdigställda under 

1970-talet åter nådde de nivåer som existerade under 1940-talet. Dock ska det poängteras att 

även det i vissa fall fanns enskilda enhetsklasser som hade högre eller lägre hyreskostnadsnivå 

även när de övriga klasserna ökade. Nästa stora ökning som kan bli observerad finns hos de 

fastigheter som är producerade på 1980-talets första och andra hälft. De fastigheter som blev 

producerade under det här decenniet hade i Stor-stockholm, Stor-göteborg och Övriga större 

kommuner en hyreskostnadsnivå som var flera tusenlappar högre under det högst observerade 

kostnadsåret jämföret med motsvarande enhetsklasser som producerats under föregående 

decennium i respektive region. De fastigheter som blev producerade bland Övriga mindre 

kommuner släntrade efter och fick den högre hyreskostnadsökningen på 1990-talets första 

hälft istället för under 1980-talet som kunde observeras hos de övriga regionernas fastigheter.  

 

Dessa ökningar kan mycket troligt ha sin grund i förändrade konstruktionsmetoder. Det som 

talar emot att det skulle handla om konjunkturförändringar är att de sker på liknande sätt vid 

samma tid. Det är mycket troligare att dessa ökningar har att göra med att nya byggmaterial, 

effektivare arbetsmetoder och kortare byggtid vilket har gjort att de inblandade lägenheterna 

har en högre efterfrågan vilket speglar hur högt fastighetsägaren kan lägga hyresnivån. Under 
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och direkt efter andra världskriget fanns det ont om bra byggmaterial vilket gjorde att 

fastigheternas kvallitet inte var lika hög som de som blev producerade före 1940-talet. Under 

1960-talets byggboom hade nya och bättre byggmaterial introducerats. Dessa byggmaterial 

var ofta prefabricerade, vilket hjälpte till att förenkla byggprocessen avsevärt. Samtidigt som 

den höga byggtakten gav en högre tillgång på lägenheter minskade i viss mån den akuta 

efterfrågan på hyresbostäder. Konstruktionsmetoderna med prefabricerade hus som 

utvecklades efter kriget har fullt funktionell under 1980-talet, och de fastigheter som 

producerats under 1960- och 1970-talet (i det så kallade ”Miljonprogrammet”) höll en hög 

standard. Ändå drogs de fastigheterna med ett dåligt rykte, som än i dag hänger över de 

fastigheterna. Det mindre goda ryktet är en god grund till att de fastigheter som blev 

färdigställda under 1980-talet ofta har en högre hyreskostnad eftersom lägenheterna i de 

fastigheterna inte är besläktade med samma dåliga rykte som miljonprogrammets fastigheter.  

 

Resultatet som kommit fram i den här undersökningen som bygger på Statistiska 

Centralbyråns Hyres- och Bostadsundersökningar är som tidigare nämnt grundat på 

frågeformulär som SCB:s undersökare har skickat ut till de aktuella hushållen. Materialet har 

en låg felmarginal eftersom dessa undersökningar har ett stort urval och har en 

urvalspopulation som är homogen vilket gör att spridningen inte riskerar att fokusera på bara 

en grupp. Även om statistik ska användas försiktigt så finns det klara fördelar med det om det 

utförs på rätt sätt. Statistiska Centralbyråns undersökare får anses som tillräckligt kunniga och 

erfarna för att det statistiska materialet ska kunna kännas som seriöst, heltäckande och 

användbart. De brister som man vanligtvis fruktar ska finnas i statistiska undersökningar, 

olika former av bortfall, vare sig det är ofullständigt ifyllda undersökningar till ren 

uppgiftsfrisering, tas i undersökningarna upp och bemöts på ett riktigt sätt. Urvalets 

utformning gör att de som utfört undersökningen kan ha ett 95 %:igt konfidensintervall vilket 

gör att de uppgifter man får är statistiskt säkerställda.    

 

Den regionala indelning som har förekommit i den här undersökningen har som den lägsta 

grundformen varit baserad på de redan existerande administrativa regionerna, det vill säga 

kommunindelning. Dessa kommuner har delats in i de fyra huvudkategorierna dels på basis av 

sin närhet till större centralorter (Storstockholm och Storgöteborg), och dels på basis på 

befolkningsmängd (Övriga större kommuner och Övriga mindre kommuner). Den skalnivå de 

fyra regionerna befinner sig på är ett mellanting mellan lokal nivå och riksnivå. I och med 

detta mellanting mellan små- och storskalighet är det lämpligast att benämna dessa enheter 

som storregioner. Denna regionalindelning följer Anderssons
41

 förklaring om Vertikala 

regioner. En annan benämning på vertikala regioner är så kallade platsspecifika regioner. 

Dessa regioner är platser som ges sin regionala tillhörighet baserat på gemensamma nämnare. 

För att två platser ska kunna kategoriseras in i samma region måste de uppvisa en kontext som 

gör att de har minst en faktor gemensamt med varandra. I den här undersökningens fall blir 

det alltså en fråga om närheten till centralorter och befolkningsstorlek. Som vi såg så växte till 

exempel kommunerna Norrtälje och Nykvarn så mycket i befolkning att de år 2004 gick från 

att tillhöra Övriga större kommuner till att bli inlemmade i Storstockholm. Det här är i linje 

med Anderssons påstående att regioner inte är statiska utan är människoskapade, och därför är 

föränderliga. Med utgång från det tillgängliga källmaterialet är det enda som man kan fastslå 

utifrån Andersson just att regionerna är föränderliga. Det visar sig vanskligt, för att inte säga 

vetenskapligt omöjligt att utifrån de uppgifter som varit tillgängliga hos Statistiska 

Centralbyrån att kunna läsa in några samband när det kommer till permanent migration, 

arbetspendling eller regional konkurrans. Det går inte att utifrån undersökningens resultat i sig 

självt få fram och tolka någon slags regionalpolitik oavsett vilken på vilken nivå den är förd.  
                                                           
41
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Förslag för vidare forskning 

 

En intressant och i mångt och mycket självklar fortsättning på det uppvisade resultatet i den 

här uppsatsen är att undersöka varför det observerade resultatet blir som det blir. Ett möjligt 

angreppssätt man kan använda sig av för att gå till väga med en sådan vidareundersökning. 

Det är att använda sig av arbetsmarknadsstatistik och utföra en komparativ analys som är 

kopplad till den här undersökningens resultat. Det vill säga undersöka hur 

arbetslöshetssiffrorna ser ut i de lika regionerna i landet. Det man då bör göra är att ta del av 

Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU). Dessa finns tillgängliga som 

offentliga handlingar hos SCB:s bibliotek.  

 

Sammanfattning 

 

Den utförda undersökningen kan visa att det förekommer skillnader i hyresnivåerna beroende 

på vart i landet som de fastigheterna som de undersökta hyreslägenheterna befinner sig i är 

belägna. Det mönster som har framkommit är ju nyare en fastighet är desto högre är 

hyreskostnaden. Det är oberoende på vilken storlek de aktuella lägenheterna har. De 

lägenheter som befinner sig i eller i närheten av storstäder (Stor-stockholm och Stor-göteborg) 

har en högre hyreskostnadsnivå jämfört med motsvarande fastigheter som är producerade 

samma år men som återfinns i övriga landet. De lägenheter som fanns i mindre storstäder 

(Övriga större kommuner) har en hyreskostnadsnivå som ligger just under, eller ibland på 

samma nivå som den som observerades i Stor-göteborg. I det långa loppet hade dock Stor-

göteborgs lägenheter en högre nivå på hyran. Den absolut lägsta hyran återfanns hos de 

lägenheter som var belägna i småstäder (Övriga mindre kommuner). De nivåerna som 

återfanns här var samtliga betydligt lägre jämfört med de övriga tre regionerna. Den 

observerade nivåskillnaden mellan småkommunerna och resten av landet var tydligt hos 

samtliga enhetsklasser i alla produktionsperioder.  

 

Två stora nivåhopp kunde observeras hos ökningen av hyresnivån för samtliga regioner och 

lägenhetsklasser. Den första skedde successivt efter 1940-talets nedgång, med Stor-stockholm 

som den region där hyran ökade redan under 1950-talets produktionsperiod. Övriga landet 

ökade hyreskostnaderna under decennierna efter 1950-talet. Den andra ökningen kan 

återfinnas hos de fastigheter som blev producerade på 1980-talet. Den enda undantaget är de 

fastigheter som fanns i småkommunerna, som låg på en jämn nivå under hela 1980-talets 

produktionsperiod. De hyrorna ökade under den sista undersökta produktionsperioden, 1990-

talets första fem år.  
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Bilaga 

 
Antal lägenheter (Inledande ämnesbehandling) 

3.1 Storstockholm 

 

Med Storstockholm menas hela Stockholms län. Tidigare räknades kommunerna i Norrtälje, 

Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje in i kategorin ”Övriga större kommuner”, men tillhör 

efter 2004 Storstockholms indelning. Stockholm hade 2007 sammantaget 356752 stycken 

hyreslägenheter. Årshyresnivåerna har haft följande fluktuation (i svenska kronor) per 

lägenhetskategori: 

 

Lägenheter byggda före 1940 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

33489 47914  64168 77803 107387 30652     48141  

2000 

34864 49313 64957 80371 107707 30356  49621 

2001 

33424 45183 58002 72438 91882 30272  48768 

2002 
35638 47637 60267 75885 97616 32002 51226 

2003 

35207 45621 58845 77381 97017 30932 49829 

2004 
36192 46990 61479 81003 100061 32458 51810 

2005 
39773 54736 73998 96256 128066 34864 56587 

2006 
40490 56973 75666 93862 128692 36449 58012 

2007 

41903 57965 77395 98076 132452 37952 59086 

 

Lägenheter byggda under perioden 1941-1950 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
32535 42775 50154 64986 90257 29667 43399 

2000 
32762 42934 51450 65213 92252 30849 43966  

2001 
33977 44402 53339 66876 94016 28577 45446 

2002 
35446 45764 53237 70563 97901 33122 46874 

2003 
35324 45695 55432 75425 117506 37677 48657 

2004 
37615 47767 59005 78458 114158 32134 50446 

2005 
39384 48673 60863 79265 121168 32573 51649 

2006 
39867 49704 60767 83905 124143 34318 52591 

2007 
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39893 50990 61715 81265 132156 36233 53444 

 

Lägenheter byggda under perioden 1951-1960 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

31469 43413 51690 62295 78866 24990 47000 

2000 
31819 44518 52693 63407 79284 25119 47790 

2001 

32884 45965 54957 65607 81952 26032 49387 

2002 
33596 46390 56225 67192 83151 26456 50344 

2003 
36660 47877 57572 68006 92180 28514 51405 

2004 
37637 49479 58827 69688 92902 29515 52399 

2005 
39143 50831 60163 70821 93929 30517 53652 

2006 
40096 50828 60095 71273 94912 30939 53782 

2007 
40945 52373 61920 74345 97856 31941 55479 

 

Lägenheter byggda under perioden 1961-1970 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

33535 46878 58245 67369 86755 30831 53677 

2000 
33918 47010 58337 67826 86751 31380 53891 

2001 
34653 47870 60361 69227 90373 32326 55435 

2002 

35516 49186 61062 70817 92213 32429 56428 

2003 
37145 50892 62341 72942 94094 33942 58066 

2004 
37924 51992 64078 74965 96258 35067 59379 

2005 
39024 54231 65962 76627 98322 35961 61385 

2006 
39432 54650 66657 76748 99084 36827 61748 

2007 
39918 55336 67446 78105 100149 37602 62758 

 

Lägenheter byggda under perioden 1971-1980 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

35131 47955 56510 67446 85839 33819 51408 

2000 
35693 48081 57003 68004 86110 34523 51994 

2001 
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36828 48947 57880 69167 88118 35833 52910 

2002 
37283 50141 59071 70885 90499 37069 54254 

2003 
38552 53403 62517 75148 91068 37213 56272 

2004 
39504 54666 63039 74801 93079 37643 57195 

2005 
40550 55291 64542 76975 96207 38704 58529 

2006 
40916 55770 64898 77404 96411 39237 59049 

2007 
40064 56422 66062 77756 96968 39514 59673 

 

Lägenheter byggda under perioden 1981-1985 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
42426 52480 64795 76030 85502 45421 60444 

2000 
43803 53089 64874 76271 85821 46224 61216 

2001 
45419 54195 67016 78278 88627 47586 62723 

2002 
46033 54937 67816 79901 92197 48211 63764 

2003 
44347 54627 68188 80528 101612 48096 64030 

2004 
45507 55421 69064 82116 101573 49167 64815 

2005 
46204 56810 71985 83768 104986 49814 66601 

2006 
45548 60347 71714 84607 105646 50523 68382 

2007 
46638 57718 72401 84811 106466 52100 67574 

 

Lägenheter byggda under perioden 1986-1990 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
42824 55147 67026 79555 93316 44496 64129 

2000 
43256 55372 67035 79448 94798 44061 64299 

2001 
44501 56911 68745 81412 96360 45010 66001 

2002 
46533 58302 70903 83162 99031 45440 67953 

2003 
45483 60382 73766 85367 104350 47429 66287 

2004 
46486 60483 74941 86747 106171 44927 66687 

2005 
46865 62293 76806 87801 107611 45477 68335 
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2006 
46705 63697 76851 89060 106260 47615 69009 

2007 
47011 62464 77611 89839 109546 47185 69165 

 

Lägenheter byggda under perioden 1991-1995 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

50640 64196 79643 95805 105540 41197 74384 

2000 
51019 64731 79824 95388 107300 41505 74712 

2001 
51869 65026 81057 97682 108089 42017 75481 

2002 
52600 66162 84329 99650 116767 44656 77790 

2003 
49402 65095 83695 99598 127412 45043 73057 

2004 
50132 66222 84548 100506 127250 45183 74209 

2005 
51083 68746 82122 103145 128923 46610 76789 

2006 
51705 69127 87152 102753 133972 47314 76830 

2007 
51927 70819 88143 102837 121812 47678 77491 

 

3.2 Storgöteborg 

 

I begreppet Storgöteborg räknas innan 2004 Ale, Göteborg, 

Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, 

Tjörn och Öckerös kommuner. Efter 2004 tillkom Alingsås och Lilla Edets kommuner i 

regionindelningen. Storgöteborg hade 2007 sammantaget 157543 stycken hyreslägenheter. 

Årshyresnivåerna har haft följande fluktuation (i svenska kronor) per lägenhetskategori: 

 

Lägenheter byggda under perioden -1940 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

35000 47867 61817 81041 105188 31595 52150 

2000 
35368 48256 61628 82071 108192 31771 52416 

2001 
35639 47980 61830 82446 108055 31377 52217 

2002 
37260 49941 63747 85385 111152 32012 54169 

2003 

37835 48145 67487 80718 112338 28843 54496 

2004 
40219 49271 69587 80563 114633 29762 55971 

2005 
40810 49989 72538 85073 116052 29638 56983 

2006 
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41247 51621 74208 85394 120281 30703 58147 

2007 
41713 52997 75079 86068 123811 31547 59147 

 

Lägenheter byggda under perioden 1941-1950 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

 

1999 
32535 42739 56642 75490 86486 29389 44460 

2000 
32761 43123 56442 75051 87942 29634 44742 

2001 
32210 42761 56903 74388 87659 26024 44452 

2002 
35137 45320 59590 77497 90148 31043 47486 

2003 
34604 43722 55844 69381 100585 34377 45478 

2004 
35679 45420 57481 70879 99200 34992 47086 

2005 
36284 45806 58978 70840 100619 27708 47779 

2006 
36810 45221 59752 70744 93672 24069 47475 

2007 
37063 45622 59626 72333 95625 24073 47844 

 

Lägenheter byggda under perioden 1951-1960 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
35232 43097 51112 59063 71635 24792 45597 

2000 
35487 42981 51098 59105 71833 24963 45626 

2001 
33874 42374 49633 57925 70940 24965 44666 

2002 
36478 44516 53424 60834 74398 25926 47423 

2003 
34364 43996 54918 63656 77087 26418 47596 

2004 
35118 45483 56493 64833 76718 26966 48687 

2005 
35696 45964 57741 65882 79390 27648 49450 

2006 
35886 46082 57713 67474 82093 28825 49883 

2007 
36460 47210 58815 69112 81309 28702 50815 

 

Lägenheter byggda under perioden 1961-1970 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
34972 46452 53658 67152 80582 29448 51482 
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2000 
35027 47080 54330 66946 80568 30283 52028 

2001 
35120 46644 53775 66700 79274 30037 51690 

2002 
36574 48238 55643 68402 82670 30696 53245 

2003 
36427 48432 57163 68235 84267 31016 53416 

2004 
37560 49360 58701 70815 86973 31278 54751 

2005 
38404 50536 60042 71940 89062 31969 55934 

2006 
38867 50821 59884 72465 89083 31976 56088 

2007 
39687 51345 60954 73581 90221 32957 56862 

 

Lägenheter byggda under perioden 1971-1980 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
34695 48107 55100 65075 87012 33412 49717 

2000 
34646 47772 54693 63733 83938 33515 49524 

2001 
34963 47577 54459 63061 84883 33466 49330 

2002 
35902 47767 55560 64636 86436 33217 50140 

2003 
36766 48708 57656 69965 89248 34444 51824 

2004 
37380 49915 59535 71934 91579 35842 53195 

2005 
37484 51160 60894 72716 93473 35881 54225 

2006 
37637 51430 60954 72899 92982 35754 54401 

2007 
38765 52804 62538 75556 95255 36909 55895 

 

Lägenheter byggda under perioden 1981-1985 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
42804 54157 65762 80097 88145 46853 63084 

2000 
43121 54434 66242 80955 88302 46380 63565 

2001 
42928 53848 65790 80542 86985 45868 63014 

2002 
44048 56064 68245 82961 91336 48276 65394 

2003 
39315 54671 65077 86023 102198 45448 61542 

2004 
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38924 55298 66038 81397 102402 43777 61937 

2005 
39022 56141 67957 83542 103342 44179 63212 

2006 
39315 56380 68497 83252 103193 44220 63488 

2007 
39919 57464 68066 84766 105833 51502 64451 

 

Lägenheter byggda under perioden 1986-1990 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
44998 56687 68489 86188 94753 44147 64325 

2000 
45681 56685 68606 84831 95406 43929 64384 

2001 
45942 57265 68903 85294 93697 44165 64733 

2002 
47648  58839 70967 89228 98684 46212 66963 

2003 
42478 56475 68772 89542 107650 46401 61919 

2004 
43012 57361 70085 90024 109821 45847 62999 

2005 
44258 58658 71562 93279 111869 45511 64498 

2006 
44441 58500 71206 93421 111522 45729 64398 

2007 
44601 59679 72772 94280 113759 45913 65787 

 

Lägenheter byggda under perioden 1991-1995 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
46362 60294 72417 86710 104968 42796 69790 

2000 
46623 60511 72589 87370 104392 42589 69839 

2001 
46804 59992 72974 87050 105378 43519 69745 

2002 
48115 60311 75228 88930 106461 43904 71077 

2003 
44585 62206 74853 93241 106338 42707 69232 

2004 
45643 63415 75619 92527 107771 42269 70529 

2005 
45868 64729 77155 93855 110046 43224 71686 

2006 
43724 65743 77190 95591 112443 41859 72036 

2007 
44109 63754 78117 96899 113221 44152 72000 

 

 



41 

 

3.3 Övriga större kommuner 

 

De kommuner som ingår i gruppen Övriga större kommuner är Borås, Eskilstuna, Gävle, 

Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, 

Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro. Det som är dessa 

kommuners gemensamma nämnare är att de samtliga har mer än 75 000 faste invånare. Växjö 

tillkom 2003. I de övriga större kommunerna fanns 2007 sammantaget 398639 stycken 

hyreslägenheter. Årshyresnivåerna har haft följande fluktuation (i svenska kronor) per 

lägenhetskategori: 

 

Lägenheter byggda under perioden -1940 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

32010 43322 56719 72452 87484 29929 48558 

2000 
32536 44549 58018 73693 89709 30211 49646 

2001 
32785 44685 57743 74149 87769 29664 49598 

2002 
35082 47030 60546 78235 96722 32232 52419 

2003 
34376 46209 60557 83001 99100 27287 51708 

2004 
35298 47299 63877 84264 101807 28305 53397 

2005 
36530 48639 65328 86357 103943 28709 54704 

2006 
37432 50194 66592 87289 106213 32405 56416 

2007 
38282 51131 65984 88234 108054 30591 56938 

 

Lägenheter byggda under perioden 1941-1950 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
31158 40382 52106 65446 80428 28268 43529 

2000 
31611 40131 53083 65766 81083 28672 43829 

2001 
30691 41562 54171 64869 77764 29374 44702 

2002 
33186 42644 55786 69644 86201 31893 46515 

2003 
35912 42977 55348 72960 96107 26455 47666 

2004 
35457 44442 55798 75328 100754 25899 48723 

2005 
36002 45837 57031 76578 103907 28032 49855 

2006 
36375 46966 57778 77081 101063 28055 50733 

2007 
36866 47691 58919 78810 100937 28343 51540 
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Lägenheter byggda under perioden 1951-1960 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
29311 39824 49508 60588 76672 24442 42301 

2000 
29513 40800 49383 60637 78575 24839 42873 

2001 
29621 40716 49055 60912 79993 25464 42948 

2002 
31524 42498 51273 63438 83342 26554 44977 

2003 
32958 42746 52751 66299 86833 27431 46287 

2004 
33647 43856 54843 68189 89069 28382 47884 

2005 
43531 45626 56549 70807 90406 29271 49463 

2006 
35186 45843 56828 70938 91633 29190 49735 

2007 
36402 47128 58019 72553 93955 30281 51073 

 

Lägenheter byggda under perioden 1961-1970 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
29972 41678 49981 60470 76583 28223 46451 

2000 
30158 41785 50341 60983 76384 28673 46697 

2001 
30222 42695 50210 60724 76394 28850 46930 

2002 
31552 43825 52532 63317 81744 28531 48904 

2003 
32776 45844 54497 66248 85078 29740 50001 

2004 
33555 46956 56540 67572 87354 30425 51349 

2005 
35335 48617 57498 70161 89927 30927 52834 

2006 
35320 48700 57425 70451 90032 31249 52947 

2007 
35962 49686 58587 71362 91182 32142 53957 

 

Lägenheter byggda under perioden 1971-1980 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
31169 41733 50711 63213 76025 31018 46090 

2000 
31757 42293 50721 63447 75242 31529 46348 

2001 
31732 42673 51494 64443 77001 32338 46978 
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2002 
32330 44467 53300 65680 78191 32904 48384 

2003 
33644 46189 54588 67864 83587 34020 50144 

2004 
34961 47390 57134 69339 86582 34894 51664 

2005 
35865 48844 58696 71382 88299 35704 53206 

2006 
35784 48978 58808 71581 88378 35695 53259 

2007 
36415 49991 58993 71966 88796 35850 53745 

 

Lägenheter byggda under perioden 1981-1985 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
36395 46722 58828 71469 81589 39459 56038 

2000 
36662 47344 60077 71720 83460 39268 56788 

2001 
37500 48958 60277 70843 83225 39762 57352 

2002 
38489 49952 62005 74266 85095 40334 59031 

2003 
36486 50238 63939 74789 85939 38426 58551 

2004 
36547 51111 65584 75935 89651 40108 59790 

2005 

37002 52088 66982 77720 91595 40556 61042 

2006 
37338 52892 67198 78536 91238 40589 61452 

2007 
37442 53402 68636 80076 93081 41151 62600 

 

Lägenheter byggda under perioden 1986-1990 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
36581 50885 62328 73780 85759 38740 57252 

2000 
36651 51430 62921 74332 86616 38424 57594 

2001 
36368 51989 63452 74501 89175 38557 58097 

2002 
38273 53386 64657 77524 90698 36105 60101 

2003 
39618 52161 66190 78920 89692 38088 58788 

2004 
40846 53601 67120 81363 91580 40240 60412 

2005 
41354 54380 69514 82553 92808 39684 61678 

2006 
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41934 54511 68918 83027 94700 39772 61625 

2007 
42856 55683 70553 84769 96222 41714 63035 

 

Lägenheter byggda under perioden 1991-1995 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
42334 53655 64142 79634 90107 39297 60016 

2000 
43253 54337 65991 80239 91241 39341 61120 

2001 
43955 55019 66708 81243 91942 39452 61802 

2002 
44798 56260 67585 83129 93602 41713 63398 

2003 
42137 55959 66850 83990 92319 40858 62107 

2004 
43081 57639 68572 86005 94440 41175 63435 

2005 
44340 57619 70728 87568 97331 42104 64770 

2006 
44508 58625 70724 87670 97116 42991 65401 

2007 
43920 58882 71650 87971 96712 44624 65966 

 

3.4 Övriga kommuner 

 

Övriga kommuner är de kommuner som inte ligger inom Storstockholms och Storgöteborgs 

geografiska regionala jurisdiktion och har mindre än 75 000 faste invånare. I de Övriga 

kommunerna fanns år 2007 sammantaget 514382 stycken hyreslägenheter. Årshyresnivåerna 

har haft följande fluktuation (i svenska kronor) per lägenhetskategori: 

 

Lägenheter byggda under perioden -1940 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

 1999 

28926 38248 49403 60284 67118 26102 43208 

2000 
29064 38771 50500 60180 67429 26921 43824 

2001 
29402 38459 49927 59775 68127 26800 43714 

2002 
30667 41000 51902 63220 73370 28429 46011 

2003 
28901 36158 44371 59362 70835 29718 42098 

2004 
28392 37004 46976 63195 72134 33361 43549 

2005 
29671 37476 49114 64501 73091 31842 44742 

2006 
29762 38076 48792 66032 76146 31917 45246 

2007  
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30637 39685 49548 68394 80110 32718 46734 

 

Lägenheter byggda under perioden 1941-1950 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
27608 37468 47717 57722 66407 25405 40165 

2000 
28963 37687 47691 56627 65702 25412 40506 

2001 
29245 37214 48289 56586 66691 24686 40332 

2002 
29186 39241 48877 60110 68729 25841 41609 

2003 
29901 39194 46806 61569 67610 28277 41954 

2004 
30576 40100 48457 62127 67872 29621 43035 

2005 
30898 41005 49719 63892 73786 27498 44176 

2006 
31051 41087 51076 64418 74205 27652 44557 

2007 
31813 42783 52827 66023 75253 30983 46088 

 

Lägenheter byggda under perioden 1951-1960 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
27742 36823 45192 57644 66254 21269 38252 

2000 
27783 37151 46031 58142 66754 21426 38687 

2001 
28345 37919 45766 59085 68031 21070 39516 

2002 
29117 38604 47411 60734 70013 21871 40551 

2003 
29458 38865 48618 59988 67340 22488 40886 

2004 
30861 39912 49439 61142 68968 23264 41962 

2005 
31292 41723 51071 63751 71067 23412 43615 

2006 
31678 41773 50931 62844 71778 23608 43780 

2007 
32132 43437 52938 63849 74117 24158 45208 

 

Lägenheter byggda under perioden 1961-1970 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
27713 38994 47880 58285 69458 23818 41552 

2000 
27650 39338 48747 58905 71137 24275 42079 

2001 
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28593 39823 49347 59457 72495 24615 42865 

2002 
28804 40646 50495 60833 74622 25766 43695 

2003 
29443 40950 51069 62171 76917 25241 44619 

2004 
30258 42191 52583 63503 77881 26066 45853 

2005 
30918 43922 53482 65390 81003 26744 47191 

2006 
31042 43538 53847 65770 81227 27716 47423 

2007 
32269 45185 54956 67376 81504 27810 48624 

 

Lägenheter byggda under perioden 1971-1980 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
29264 40053 49275 58827 65002 28392 42779 

2000 
28969 40655 49872 59202 68513 28538 43209 

2001 
30091 41914 50594 59987 72072 28496 44217 

2002 
30493 42631 51588 61334 77320 29876 45170 

2003 
31477 43328 52659 63107 79765 29458 45848 

2004 
32575 44582 53777 65424 77884 29985 47040 

2005 
33471 45688 55020 65657 85576 31321 48284 

2006 
34056 46226 55287 67659 85278 31582 48884 

2007 
34673 47875 56564 67887 80222 32522 49887 

 

Lägenheter byggda under perioden 1981-1985 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
33502 43027 52447 64053 71263 34364 47617 

2000 
33249 43760 52378 64798 77051 33860 47904 

2001 
33296 43897 53248 66300 78669 34654 48326 

2002 
34870 44877 55018 66445 80000 35547 49487 

2003 
33795 44653 54844 68434 83777 34900 49478 

2004 
35203 45572 56390 70734 85194 36531 50637 

2005 
35701 46528 57211 71780 85883 37246 51499 



47 

 

2006 
35633 46985 57471 72530 87796 36983 51869 

2007 
36470 48146 58311 75445 88248 38384 52934 

 

Lägenheter byggda under perioden 1986-1990 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 
37108 45786 56407 68547 78847 34338 51643 

2000 
37359 45748 56037 68784 80254 34334 51718 

2001 
37851 46474 55038 68641 82952 32398 51672 

2002 

37521 47197 58087 70921 82725 35244 53266 

2003 
35764 47494 58586 73240 83697 34031 52673 

2004 
36463 48437 59123 73993 85209 34600 53476 

2005 
36728 49110 60311 75273 86051 34691 54356 

2006 
37041 49313 60343 75882 86556 34665 54670 

2007 
38141 50255 61618 78174 87547 34921 55758 

 

Lägenheter byggda under perioden 1991-1995 
1 rum + kök 2 rum + kök 3 rum + kök 4 rum + kök 5+rum + kök Övriga  Totalt 

1999 

38529 49424 58727 70041 79812 40621 54166 

2000 
39143 49073 59312 70659 86434 42722 54587 

2001 
39918 49844 59266 70182 78930 42750 54655 

2002 
41122 50368 62958 72424 80351 42105 56329 

2003 
40449 51795 63456 74819 90382 42704 57702 

2004 
41266 53737 64201 77527 89307 42293 58946 

2005 
41145 54177 65906 78238 89268 43599 59686 

2006 
37041 49313 60343 75882 86556 34665 54670 

2007 
43000 55017 67405 78695 99807 42520 61141 

 


