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Effekterna av hyresreformen 2011 - 

En successiv marknadsanpassning av hyressättningen? 

 

 

Martin Stolt   Therese Lennefalk  

 

Sammanfattning 

Den här studien utreder om en successiv marknadsanpassning har påbörjats efter 

reformeringen av hyressättningen på bostadshyresmarknaden 2011. Med hjälp av 

data från Hyresgästföreningen testas två hypoteser med hjälp av regressionsmetoden 

difference-in-difference. För det första om det har skett en inflationsjusterad ökning 

av hyrorna efter reformen som är större än i perioden före. För det andra om hyrorna 

har ökat mer i attraktiva kommuner än i mindre attraktiva kommuner. Slutligen 

undersöks om hyresmarknadens parter har ändrat sina attityder efter reformen. 

Resultaten visar att den årliga genomsnittliga inflationsjusterade hyresförändringen 

är 0,27 % högre efter reformen. Vidare går det inte att bekräfta att större höjningar 

har skett i attraktiva kommuner. Hyresmarknadens parter har inte ändrat sina 

attityder generellt sett men de privata hyresaktörerna har efter reformen tagit en mer 

aktiv roll i hyresförhandlingarna. 

 

Nyckelord: Avreglering, hyresreform, hyressättning, hyresförhandling, hyresgradient, 

bruksvärdesystemet, bostadshyresmarknaden. 

 

  



 

 2 

 

 

 

The rent setting reform 2011: A step towards successive  

market rent conformity? 

 

 

Martin Stolt   Therese Lennefalk  

 

Abstract 

This study investigates if a gradual market adjustment has begun after the reform of 

the rent levels on the residential rental market 2011. Using data from the Swedish 

Tenants Association, Hyresgästföreningen, two hypotheses are tested with the 

regression method difference-in-difference. Firstly, if there has been an inflation-

adjusted increase in rents after the reform in comparison to the period before. 

Secondly, if the rents have increased more in attractive communities than in the less 

attractive ones. Finally, the key players of the rental market are studied in order to 

examine If the parties have changed their attitudes after the reform. The results show 

that the average annual inflation-adjusted rent change is 0.27% higher after the 

reform. Furthermore, we cannot confirm that larger increases occurred in attractive 

communities. Rental Market parties have not changed their attitudes in general, but 

the private landlords have, post reform, taken a more active role in the rent 

negotiations. 

Key words: Deregulation, rent setting, rent negotiations, rent gradient, use value 

system, residential real estate. 
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I. INTRODUKTION 

Bostadshyresmarknaden i Sverige har varit föremål för en intensiv debatt under 

många decennier. Kritiker hävdar att de låga hyrorna gett upphov till ett 

utbudsunderskott eftersom hyressättningen inom det så kallade bruksvärdesystemet 

begränsat lönsamheten på marknaden för bostadsbolagen. Redan under 1960- och 

1970-talet föreslog Lindbeck (1967, 1973) och Arvidsson (1968) att hyresregleringen 

skulle avskaffas. Även senare forskning föreslår reformering, bland andra Ståhl och 

Wickman (1992) och Lind (2000). Andersson och Söderberg (2012) estimerar 

välfärdsvinsterna i Stockholm av en total avreglering till 20 miljarder SEK. Starkare 

incitament för nybyggnation, underhåll och matchning av olika betalningsviljor har 

varit några av argumenten. Försvararna av hyresreglering har använt argumenten att 

alla ska ha rätt till ”en god bostad till rimlig kostnad” samt minskad segregation som 

grund (Turner, 2000; Hyresgästföreningen, 2012).  

Som ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad och en överensstämmelse 

med EU-rätten reformerades den svenska lagstiftningen den 1 januari 

2011.  Reformen syftade till att öka jämställdheten mellan privata och kommunala 

bostadsbolag. Kommunala bolag ska fortsättningsvis drivas ”enligt affärsmässiga 

principer”, d v s drivas med ett marknadsmässigt vinstkrav, och vidare ska privata 

aktörer inkluderas i en kollektiv hyresförhandling (Prop. 2009/10:185, s. 1-2). Det 

finns däremot begränsningar och förordningar för hur höga de förhandlade hyrorna 

kan bli genom olika typer av skyddsregler.  Syftet med studien är att utreda om en 

successiv marknadsanpassning av hyressättningen har påbörjats efter reformen 2011. 

Med hjälp av data från Hyresgästföreningen testas tre hypoteser.  För det första om 

det skett en inflationsjusterad ökning av hyrorna efter reformen. För det andra om 

hyrorna efter reformen ökat mer i attraktiva kommuner. För det tredje studeras om 

attityderna har förändrats hos bostadsmarknadens huvudsakliga parter: 

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO. Hypotes 1 och hypotes 2 testas 

med difference-in-difference, en multipel linjär regressionsmetod för test av 

tvärsnittsdata i två perioder. Vi analyserar hyresförändringen i 101 kommuner under 

en sexårsperiod som delas in i en före- och efterperiod. Hypotes 3 utreds med hjälp 

av deskriptiv statistik och svar från genomförda intervjuer med parterna. Resultaten 

visar att den årliga genomsnittliga inflationsjusterade hyresförändringen är 0,27 % 

högre efter reformen. Det går däremot inte att bekräfta att större höjningar skulle ha 

skett i attraktiva kommuner efter reformen. Slutligen tar de privata aktörerna en mer 

aktiv roll i förhandlingarna men generellt sett har hyresmarknadens parter inte 

ändrat sina attityder.  
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Definitioner 

Bruksvärde: Bruksvärdet ska bedömas objektivt med hjälp av faktorer relaterad till 

lägenheten. Bruksvärdepåverkande faktorer kan vara lägenhetens beskaffenheter 

som exempelvis storlek, modernitet, underhållsstandard, förmåner i form av god 

fastighetsservice, hiss, tvättstuga samt husets allmänna läge med avseende på miljö, 

tillgång till kommunikationer och service. Den enskilde hyresgästens värderingar 

eller behov beaktas inte. 

Besittningsskydd: Besittningsskydd innebär rätten för en hyresgäst att fortsätta 

nyttja hyreslägenheten. Hyresgästen har i regel rätt till förlängning av sitt hyresavtal 

när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen skall flytta.  

Självkostnadsprincipen: Självkostnadsprincipen innebär att de kommunala 

bostadsbolagen (före reformen) inte fick ta ut högre avgifter än vad som motsvarade 

kostnaderna för den tillhandahållna lägenheten. 

Attraktiv: Med attraktiv menas i studien områden (exempelvis kommuner) som 

anses vara tilltalande ur ett boendeperspektiv. Vi använder oss av Svenskt Näringslivs 

årliga rapport som innehåller en mängd variabler, exempelvis andelen i arbete, 

löneinkomst, infrastruktur och andra variabler som behandlar kvaliteten på den 

lokala myndighetsutövningen, som utgör indikatorer på huruvida en kommun är 

attraktiv eller inte.  

  



 

 6 

II. BAKGRUND 

I den här sektionen avhandlas den historiska bakgrunden om bruksvärdessystemets 

framväxt i och med det svenska industrisamhället och urbaniseringen. Därefter 

följer en beskrivning av hyresförhandlingssystemet samt en kort redogörelse av de 

tre största aktörerna, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, på 

hyresmarknaden och deras respektive förhandlingsordningar. Avslutningsvis 

diskuteras reformens huvudsakliga innebörd på den svenska hyresmarknaden.  

Bruksvärdessystemet  

År 1907 lades grunden för den moderna hyresrätten genom ny lagstiftning. Den 

innebar en obegränsad avtalsfrihet utan kollektiva bestämmelser om hyressättning 

eller besittningsskydd. Lagen visade sig medföra negativa sociala effekter då 

hyresvärdarna utnyttjade tidsepoken av krig och depression genom höga 

hyreshöjningar. År 1942 infördes hyresregleringslagen som innebar ett principiellt 

förbud mot hyreshöjningar och hyrorna låstes därför till 1942 års nivå. För att en 

fastighetsvärd skulle få höja hyran krävdes tillstånd av myndigheterna efter en 

avvägning av båda parters intressen. Vanligen blev utfallet till fördel för hyresgästen 

(Birgersson, 2000). Bruksvärdessystemet trädde i kraft 1969 med syfte att stärka 

hyresgästernas besittningsrätt och reducera hyresvärdens förmåga att höja hyran 

avsevärt. I förarbetena nämndes både trygghet och stabilitet för hyresgästerna på 

bostadsmarknaden som motiv. (Prop. 1968:91; Birgersson 2000) Enligt 

Bruksvärdesregeln 55§ HL ska hyran fastställas till skäligt belopp om hyresvärden 

och hyresgästen tvistar om hyressättningen. Hyran anses inte som skälig om den är 

påtagligt högre än hyran för en likvärdig lägenhet med avseende på bruksvärdet. Vid 

hyresprövning ska främst hyran för sådana lägenheter beaktas som har bestämts i 

förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen. Om hyran anses som 

skälig men ändå är väsentligt högre än den tidigare hyran är det upp till 

Hyresnämnden att bedöma hur höjningen ska verkställas (Hyresgästföreningen, 

2012). 

Hyresförhandlingssystemet 

I mer än hundra år har hyresvärdar och hyresgäster förhandlat om hyrorna. Redan 

1870 bildades Stockholms Fastighetsägarförening vars syfte var att tillgodose sina 

medlemmars bostadsintressen på hyresmarknaden gentemot staten. Föregångaren 

till Hyresgästföreningen grundades år 1923 med ändamålet att införa ett 

besittningsskydd för hyresgästerna och för att kunna kontrollera hyresnivåerna. De 

första kollektiva förhandlingarna mellan hyresvärdar och hyresgäster genomfördes 

under 1930-talet och tre år senare kom parterna överens om en förhandlingsordning i 

syfte att förebygga framtida konflikter. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, 
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bildades år 1950 genom ett femtiotal allmännyttiga bostadsföretag. År 1957 kom 

SABO och Hyresgästernas Riksförbund överens om att skapa en gemensam 

förhandlingsordning för anslutna bostadsföretag och hyresgästföreningar. 

(Birgersson, 2000)  

SABO 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag företräder de cirka 300 allmännyttiga 

bostadsföretagen som ägs av kommunerna. Medlemsföretagen äger och förvaltar 

cirka 730 000 hyresbostäder i bostadsbolag vars bestånd varierar mellan 115 till 23 

600 lägenheter. I lag definieras de allmännyttiga bostadsföretagen som ett 

aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse vars huvudsyfte är att förvalta 

fastigheter med hyreslägenheter (Prop. 2001/02:58). I kontrast mot de privata 

bostadsföretagen ska de bedriva all sin verksamhet utan vinstsyfte men lämna skälig 

utdelning på kontant tillskjutet kapital och samtidigt bedriva verksamhet enligt 

affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav (Prop. 

2009/10:185).  

SABO förespråkar en förhandlingsklausul som är grunden för deras 

förhandlingsprocess mellan hyresvärd, hyresgäst och hyresgästorganisation (se figur 

1). Den beskriver hyressättningsreglerna för hyresmarknadens tre parter och används 

som underlag för att träffa en överenskommelse om en skälig hyra. 

Förhandlingsklausulen innebär ett avtal där hyresgästen medger att 

Hyresgästföreningen företräder hyresgästerna i förhandlingarna gentemot 

hyresvärden. Den kollektiva förhandlingsmodellen mellan parterna bygger på 

frivillighet och därför är det inget krav att omfattas av klausulen. Enligt 

förhandlingsordningen ska hyrestvister hänskjutas till Hyresmarknadskommittén. 

Hyresmarknadskommittén lägger i sin tur fram en rekommendation till hyresvärden 

och hyresgästen. Parterna är då i princip skyldiga att acceptera 

Hyresmarknadskommitténs förslag. Vid årsskiftet varje år lämnar hyresvärden in ett 

precist yrkande om hyreshöjning till Hyresgästföreningen. Detta ska ske senast en 

månad innan tilltänkt justeringsdag. När yrkandet är framlagt börjar 

förhandlingsprocessen (SABO, 2012). 
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Figur 1: SABO:s förhandlingssystem 

 

Fastighetsägarna  

Fastighetsägarna företräder i huvudsak de privata fastighetsägarna. De 17 000 

medlemsföretagen äger omkring 80 000 fastigheter med cirka 700 000 

hyreslägenheter. Som rikstäckande organisation drivs frågor på riksnivå gentemot 

riksdag, regering och andra organisationer. De finns till för att hjälpa medlemmarna 

vid hyresförhandlingar och vid kontakter eller tvister med hyresgäster och 

myndigheter (Fastighetsägarna, 2012).  

Beroende på om de privata fastighetsägarna har en förhandlingsordning att följa eller 

inte gäller olika regler. Om det finns en förhandlingsordning gäller normalt en 

påkallandetid på tre månader innan en hyresjustering kan träda i kraft. Det finns 

inget krav på att de förhandlade hyrorna för de privata fastighetsägarna ska 

överensstämma med de förhandlade hyrorna för de allmännyttiga fastighetsägarna. 

Om de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen inte kommer överens om 

den nya hyran hänskjuts ärendet till Hyresnämnden som i sin tur beslutar vilka hyror 

som ska utgå i den privata fastigheten samt från vilken tidpunkt dessa ska tillämpas. 

Om hyresgästen inte är nöjd med beslutet av den nya hyran har denne möjlighet att 

få sin hyra prövad av Hyresnämnden.  

Om det däremot inte finns en förhandlingsordning för en privatägd fastighet måste 

man istället träffa en uppgörelse om ny hyressättning med varje enskild hyresgäst i 

fastigheten. Skriftligt meddelas hyresgästerna om att hyran ska höjas. Om inget 

godkännande från den enskilde hyresgästen framgår måste hyresvärden pröva 

justeringen hos Hyresnämnden. Hyresjusteringen utgår då vid det månadsskifte som 
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inträffar närmast tre månader från det att hyresvärden ingav en ansökan till 

Hyresnämnden. (Fastighetsägarna, 2012) 

 

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen företräder 530 000 medlemmar boende i hyresrätter fördelade 

över nio regioner i Sverige. Den rikstäckande organisationens målsättning är rätten 

till en god bostad till rimlig kostnad för sina medlemmar. Målet avser att uppnås 

genom förhandlingssystemet mellan hyresgäst och hyresvärd som syftar till att ge 

hyresgästerna inflytande över hyrorna och hyresvillkor (Hyresgästföreningen, 2012).  

Reformens innebörd på den svenska hyresmarknaden 

De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll har ansetts som oförenlig 

med EU-rättens konkurrensregler eftersom en aktör på hyresmarknaden har styrt de 

ekonomiska villkoren för konkurrenterna (Prop. 2009/10:185). Enligt förarbetet ska 

lagförändringen undanröja eventuella otillbörliga fördelar för de kommunala 

bostadsföretagen och därmed skapa större konkurrens mellan de allmännyttiga och 

privata bostadsföretagen (Prop. 2009/10:185). Eftersom båda parter i och med 

reformen ska drivas med marknadsmässiga avkastningskrav skapas förutsättningar 

att på lika villkor förhandla om hyrorna (Fastighetsägarna, 2012). Ett konkret 

exempel på det är införandet av borgensavgifter för de kommunala bolagen. Eftersom 

de kommunala bostadsbolagen i praktiken åtnjuter en kommunal borgen för sina lån 

ska en avgift motsvarande storleken på förmånen betalas till kommunen för att 

kostnadsneutralitet ska uppstå mellan aktörerna (SABO, 2012). Borgensavgiften 

implementerades redan 2010 och har ökat från 0,23 % på borgensbeloppet (2010) till 

0,37 % (2012). Dess storlek beror på skillnaden mellan upplåning med kommunal 

borgen och upplåning med pantbrev i fastighet som säkerhet (SABO, 2012). 

Borgensavgiftens storlek kan bero på var fastigheten fastighetens lokalisering. 

Stockholmsregionen får en lägre borgensavgift då risken att låna ut i Stockholm är 

lägre (SABO, 2012). Innan reformen var de kommunala aktörerna hyresnormerande, 

men efter reformen är både kommunala och privata aktörer hyresnormerande på lika 

villkor. Därmed skapas incitament för de privata aktörerna att ta en mer aktiv roll i 

förhandlingarna och Fastighetsägarna (2012) menar att hyressättningen successivt 

kommer att förändras i riktning mot en mer marknadsanpassad hyra till följd av 

reformen. 

I enlighet med reformens krav ska de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen 

bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, vilket är ett avsteg från den 

tidigare gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i 

vinstsyfte enligt kommunallagen (Prop. 2009/10:185, sid. 43). Enligt 
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Fastighetsägarna (2012) kan det medföra hyreshöjningar till den nivå där de 

kommunala bolagen täcker sina kostnader och går med vinst. Vidare menar de att 

högre hyror kommer att slå igenom i attraktiva bostadsområden där efterfrågan är 

större samt mer oelastisk. I områden med lägre efterfrågan och högre priskänslighet 

kan ökningstakten bli lägre eller hyrorna minska. Marknadsinslagen i systemet blir 

mer markerade jämfört med tidigare men särskilda begränsningar som inskränker en 

fri hyressättning kommer ändå att bestå. Enligt Hyresgästföreningen (2012) bygger 

den nya reformen på ett system med kollektiva förhandlingar som ska garantera 

hyresgästernas intresse på hyresmarknaden. Hyran förhandlas fram och bestäms, 

under alla omständigheter, vid en förhandling mellan Hyresgästföreningen och 

respektive hyresvärd, oavsett om hyresvärden är en kommunal eller privat aktör. 

Bruksvärdessystemet och kollektiva hyresförhandlingar behålls och hyrans skälighet 

kommer kunna prövas av Hyresnämnden vid tvister. Hyresgästerna kommer även ha 

ett fortsatt bra besittningsskydd (Prop. 2009/10:185). 

III. TEORI 

Nedan beskrivs marknaden för hyresbostäder utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Slutligen beskrivs hyresgradienten. 

Marknaden för hyresbostäder 

Begreppet marknadshyra kan tolkas på olika sätt. I ekonomisk teori tolkas 

marknadshyra som den hyra som uppstår i jämvikt på marknaden då utbud är lika 

med efterfrågan. Marknadshyra uppstår därmed i en situation där det varken finns 

köer eller vakanser på marknaden.  En annan mer pragmatisk tolkning av 

marknadshyra är den hyresnivå som sätts på marknaden i en situation där det inte 

finns några särskilda regler eller lagstiftning om hur hyressättningen skulle gå till. 

(Prop. 2009/10:185).  

Med hjälp av klassiska utbud och efterfrågediagram kan hyresmarknadssituationen 

illustreras grafiskt. Turner & Malpezzi (2003) menar att en situation med reglerad 

hyra liknar de som vanligen förknippas med statliga interventioner som exempelvis 

styckskatt. Priset Pm illustrerar marknadshyra och Pr den reglerade hyran. Vid den 

reglerade hyresnivån uppstår ett efterfrågeöverskott på Qr-Q* enheter (Turner & 

Malpezzi, 2003).  
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Figur 2: Marknadseffekter vid reglerad hyra 

 

Andersson och Söderberg (2012) illustrerar grafiskt hur man kan dela upp 

efterfrågan i två delar (Figur 3). Den ena reflekterar viljan att betala av nuvarande 

hyresgäster, insiders, och den andra reflekterar viljan att betala för de som står i kö, 

outsiders. I Stockholms Stads Bostadsförmedling är antalet köande 365 000 personer 

varav 69 000 personer är aktivt sökande (Stockholms Stads Bostadsförmedling, 

2012). Genom att addera betalningsviljan för insiders och outsiders erhålls den 

aggregerade efterfrågan vilket tydligt visar att den reglerade hyran understiger den 

som skulle råda i en situation som liknar marknadshyra.  

Bland andra Arnott (1995) menar även att den huvudsakliga anledningen till det låga 

utbudet på hyresrätter är för låga hyror. I Figur 3 är utbudet fullständigt oelastiskt 

upp till punkten B och ovanför den nivån blir utbudet mer elastiskt på lång sikt. I vår 

studie har relativt kort tid passerat efter reformering vilket ger belägg för att utbudet 

kan betraktas som konstant eller påverkats mycket litet. Rimligheten i antagandet 

stärks också i Hyresbostadsutredningen (2012) där utbudet på bostäder med 

hyresrätt minskat med 67 000 lägenheter sedan 1998. Andersson & Söderbergs 

(2012) föreslår en gradvis avreglering, där marknaden under stigande prisnivåer rör 

sig mot en marknadssituation. 
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Figur 3: Marknadseffekter vid reglerad hyra 

 

För att en korrekt analys av avregleringens effekter ska kunna genomföras krävs en 

genomgång av hyresmarknadens substitut. Turner & Malpezzis (2003) genomgång av 

tidigare forskning gällande substitut till hyresbostäder ger en bild av splittrad 

karaktär. Ett samband mellan kontrollerad hyra och exempelvis priset på 

bostadsrätter saknar brett stöd. På den svenska bostadsmarknaden har däremot 

Häckner och Nyberg (2000) funnit att en hyresreglering kan öka priset på 

bostadsrätter i samma område. Resultaten beror dock på attraktivitet och relationen 

mellan hyresbostäder och dess substitut i ett område.   

Hyresgradienten 

Hyresgradienten är benämningen på den (vanligtvis) avtagande hyresfunktionen i 

modeller vars syfte är att beskriva värdet baserat på geografiskt läge. Det geografiska 

läget har av forskare förenklats med hjälp av modeller som tar hänsyn till en 

fastighets avstånd till en angiven referenspunkt, exempelvis stadskärnan i en stad 

(Richardson, 1977; Wheaton & DiPasquale 1996, s.61-70). Antagandet bygger på 

efterfrågan på, och preferenser för, tillgång till attraktiva lägen som ett led i att 

minska kostnader för exempelvis transportkostnader (Richardson, 1977; Wheaton & 

DiPasquale 1996, s. 61-70). Det finns även andra argument, som exempelvis den 

positiva relationen mellan möjligheten till arbete och geografiskt läge, vilka ger stöd 

för en negativ hyresgradient som en konsekvens av högre efterfrågan i attraktiva 

lägen (Wheaton & DiPasquale, 1996, s. 190; Zenou et al, 2006). 

Sambandet mellan en fastighets läge och hyra har studerats av svenska forskare. Den 

tidigare forskningen omfattar bland andra Turner (1983) som inte lyckas påvisa ett 
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samband mellan pris och läge samt Bergenstråhle (1984) som finner ett svagt 

samband. Något senare finner Berger (1992) belägg för att vissa samband råder men 

att de skiljer sig mellan olika kommuner. Svensson (1998) kommer fram till ett 

liknande resultat där det också råder skillnader mellan kommuner. I en studie över 

åren 1995-2001 påvisas också skillnader inom landet. I Malmö har gradienten blivit 

brantare medan den i Stockholm knappt har förändrats (Lind, 2003). En rapport från 

Hyresgästföreningen, där åren 2008-2012 undersökts, visar på skillnader inom 

landet. Genom att över åren ackumulera hyreshöjningarna visar rapporten att region 

Norra Skåne har haft störst ackumulerade hyreshöjningar och region Västra Sverige 

lägst (Hyresgästföreningen, 2012). Det finns inga studier som analyserar om mätbara 

effekter har uppkommit efter reformen.  

En förutsättning för en välfungerande hyresmarknad är att hyresstrukturen 

återspeglar bostadskonsumenternas värderingar. Hyresskillnader mellan olika 

lägenheter bör därför motsvaras av skillnader i bruksvärde (Prop. 2009/10:185 , sid 

67). Med anledning av det föreslogs en precisering av lagtexten för att förtydliga vad 

som avgör bedömningen av bruksvärdet. Bedömningen ska förutom 

lägenhetsspecifika attribut även innefatta lägenhetens geografiska läge (Prop. 

2009/10:185, sid 66-67). Vidare konstaterar utredarna att tillräcklig hänsyn till 

lägesfaktorn i de kollektiva förhandlingarna inte återspeglat hyresgästernas 

värderingar i den utsträckning som den borde (Prop. 2009/10:185 sid. 82). 

 

IV. HYPOTESER 

Nedan formuleras tre hypoteser för att testa den övergripande frågeställningen 

huruvida en successiv marknadsanpassning har påbörjats efter reformen. Den 

tredje och sista hypotesen är av mer framåtblickande karaktär och kompletteras i 

analysen med hjälp av kvalitativ information.  

Hypotes 1: Efter reformen har en marknadsanpassning påbörjats genom 

högre hyresökningar 

Arnott (1995) menar att hyrorna i Sverige är för låga vid den reglerade hyresnivån 

beskriven av Turner & Malpezzi (2003). Vid en delvis avreglering av 

hyreslagstiftningen ökar hyrorna, och på lång sikt även utbudet (Andersson och 

Söderberg, 2012). Hyresbostadsutredningen (2012)  visar att nybyggnationen de 

senaste decennierna har varit mycket låg varför utbudet i studien antas vara 

fullständigt oelastiskt och konstant. Fastighetsägarna (2012) menar att reformen 

kommer leda till en successiv marknadsanpassning. För de kommunala 

bostadsbolagen har kostnaderna ökat för att uppfylla kostnadsneutralitet mellan 
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privata och kommunala aktörer, bland annat genom borgensavgifter (SABO, 2012). 

Då de kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll avvecklats finns möjlighet 

för Fastighetsägarna att ta en mer aktiv roll (Fastighetsägarna, 2012). Det är därför 

rimligt att vänta sig att hyrorna ökar mer i de kollektiva förhandlingarna efter 

reformen. Förutsättningarna att höja hyrorna finns alltjämt då andelen outsiders 

fortfarande är hög och substitutionsgraden mellan hyresrätt och andra boendeformer 

enligt tidigare forskning är relativt låg (Häckner & Nyberg, 2000). 

Hypotes 2: I attraktiva kommuner har hyrorna ökat efter reformen. 

Forskning om den så kallade hyresgradienten bygger på antagandet att priset är 

beroende på en fastighets geografiska läge (Richardsson, 1977; Wheaton & 

DiPasquale, 1996). Priset ökar om läget är attraktivt vilket tidigare forskning försökt 

förklara genom bland annat avstånd till stadskärnan. Innan reformen togs otillräcklig 

hänsyn till lägesfaktorer vilket förtydligats i den nya lagtexten (Prop. 2009/10:185). 

Det finns därför anledning att förvänta sig en kraftigare marknadsanpassning i de 

geografiska lägen där bruksvärdet tidigare inte tagit hänsyn till lägesfaktorer i 

tillräckligt hög utsträckning (Prop. 2009/10:185).  

Hypotes 3: Bostadsbolagens attityder har förändrats efter reformen. 

Reformen har ändrat förutsättningarna för privata och kommunala bostadsbolag. Att 

kommunala bolag, företrädda av SABO, i och med reformen ska drivas enligt 

affärsmässiga principer och med marknadsmässiga avkastningskrav är en förändring 

som i grunden påverkar verksamheternas mål. För de privata aktörerna, företrädda 

av Fastighetsägarna, har förhandlingsförutsättningarna på marknaden förändrats 

genom reformens innebörd av nya kollektiva förhandlingar. Båda förändringarna ger 

fog för att marknadens aktörer på fastighetsägarsidan har ändrat sina attityder efter 

reformen. I hyresförhandlingarna görs yrkanden på hyreshöjningar som återspeglar 

de förväntade hyreshöjningarna (Fastighetsägarna, 2012). Om ett skift efter reformen 

inträffat är det en indikation på att attityderna har förändrats.  
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V. METOD 

Det finns inget offentligt tillgängligt register för hyresförhandlingarna som tillåter 

kvantitativ databehandling. Hyresgästföreningen gör dock årssammanställningar 

som vi med hjälp av andra databaser kunnat komplettera och analysera. För det 

första beskrivs inhämtning och hantering av data. För det andra beskrivs 

statistiska metoder för analys.  

Datainsamling 

Resultaten från hyresförhandlingarna sammanställs i slutet av varje 

förhandlingsperiod av Hyresgästföreningen. Vanligen är förhandlingarna avslutade 

inom några månader efter årsskiftet då det förekommer att beslut överklagas. Med 

hjälp av årsrapporterna har ett dataset innehållande samtliga förhandlingar från åren 

2005-2013 skapats vilket också är studiens undersökningsperiod. För året 2013 är 

förhandlingarna inte fullständigt klara men studien inkluderar de som nått en 

överenskommelse. För de privata aktörerna finns endast data från åren efter 

reformen, 2011-2013. För att sammanställa de olika årsrapporterna till en databas 

krävdes omfattande korrigeringar. Bostadsföretagen har i vissa fall bytt namn eller 

övergått i andra associationsformer mellan två år. Vissa uteblivna värden kunde 

kompletteras i de fall data om genomsnittliga priser per kvadratmeter fanns för åren 

före och efter. De mest tillförlitliga uppgifterna var bostadsbolagets namn, 

kommuntillhörighet, hyresgästföreningens regionkategoriseringar, yrkande på 

hyresförändring angivet i procent (med undantag för 2006) och fastslagen 

genomsnittlig hyresförändring i bostadsbolagets bestånd angivet i procent. Variabler 

som förekom enstaka år var bland andra storleken på beståndet uttryckt i 

kvadratmeter, antal lägenheter, om ägaren var privat eller kommunal samt 

förändringar uttryckt i kronor. Typ av ägare kodades som en dummy med värdet ”1” 

för kommunal ägda bostadsbolag.  

Med hjälp av kommun var det möjligt att komplettera datasetet med information för 

möjligheten att klassificera en kommun som attraktiv eller inte. Svenskt Näringsliv 

sammanställer årligen en rapport som rankar samtliga Sveriges kommuner för att 

underlätta bedömningen av förutsättningarna för företagande i kommunen. 

Rapporten innehåller en mängd variabler som alla skulle kunna utgöra indikatorer på 

huruvida det är en attraktiv kommun eller inte. Två tredjedelar av betyget sätts med 

hjälp av exempelvis andelen i arbete, löneinkomster, infrastruktur och variabler som 

behandlar kvaliteten på den lokala myndighetsutövningen. Med andra ord variabler 

som typiskt sett gör en kommun till en attraktiv bostadsort.  En kommun med en 

medelranking för åren 2007 till 2012 som överstiger den genomsnittliga 

medelrankingen för perioden ges värdet ”1” i dummyvariabeln Attraktiv. En stor del 

av våra primärdata kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och 
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Upplysningscentralen. Trots att undersökningsresultaten inte speglar hela 

undersökningsperioden har vi valt att låta medelvärdena representera attraktivitet 

för hela perioden. 

Utformning av undersökningen 

Hypotes 1 och hypotes 2 testas som ett kvasiexperiment med hjälp av den statistiska 

metoden difference-in-difference, för två perioder av upprepade tvärsnittsdata. 

Metoden är vanlig vid uppföljning av exempelvis reformering av lagstiftning eller 

andra statliga interventioner (Meyer, 1995; Stock & Watson, 2006, s.495). Testet för 

hypotes 2 ska tolkas som att attraktiva kommuner får behandling (treatment) genom 

reformen, medan övriga kommuner inte blir behandlade och därför kan uppfattas 

som en kontrollgrupp (control). Eftersom det är omöjligt att, a priori, exakt veta vilka 

kommuner som bör antas höra till de som får behandling måste ett villkorat 

oberoende medelvärde (conditional independent mean) användas för att 

slumpmässigt utse behandlingsgruppen. För det ändamålet används variabeln 

Attraktivitet under antagandet att det är okorrelerat med feltermen uit (se ekvation 1 

och 2). Trots att andelen i populationen som får behandling sannolikt inte är 50 % är 

metoden möjlig att använda. (Stock & Watson, 2006, s.479) 

Diffs-in-diffs tillämpas i den här studien genom användandet av två stycken 

treårsperioder. Åren 2006-2008 representerar perioden före reformen och åren 

2011-2013 representerar perioden efter. Dummyvariabeln Efter identifierar period. 

För att undvika problem med fördröjda eller svaga effekter har ett brott skapats 

genom att exkludera år 2009-2010. Anledningen är att utredningen framlades 2009 

och vann laga kraft 1 januari 2011 varför effekten kan ha kommit stegvis under åren 

2009-2010 genom en successiv implementering hos bostadsbolagen (jämför med 

Hankin et al, 1993, och Shadish, 2001)  

Vidare har makroekonomiska variationer rensats då de kan påverka utfallet 

(Wheaton & DiPasquale, 1996, s.190). Hyresgästföreningens primära mål över tid är 

att hålla hyreshöjningarna under inflationen vilket understryker vikten av 

säsongsrensning (Hyresgästföreningen, 2011). Mot bakgrund av förändringarna i det 

allmänna prisläget har de årliga hyreshöjningarna deflaterats med KPI. Eftersom 

resultatet av förhandlingarna avser framtida hyra är inflationen inte känd. 

Innevarande års inflation vid tidpunkten för förhandling är däremot känd varför 

kompensation kan ske in i framtiden. Den beroende variabeln i studien blir därför 

[hyresförändring år t (%)] – [KPI år t-1 (%)]. Effekten av justeringen får sin egentliga 

innebörd i början av perioderna och reduceras av att undersökningsperiodernas 

längd fångar in en stor del av säsongseffekten. Deflatorn har räknats fram med SCB:s 

KPI (basår 1980) och årliga medelvärden eftersom KPI över en 12-månadersperiod 

(exempelvis december-december) är ganska volatilt.  
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Värdering av boendet är komplex och beror i stor utsträckning på individers 

värdering av särskilda attribut som sedan översätts i en allmän uppfattning (Turner 

et al, 2001). En fördel med studiens utformning är att kommunerna jämfört med sig 

själva i perioden före och efter medför att skillnaden är kvalitetskontrollerad (Case et 

al, 1991; Wheaton & DiPasquale, 1996, s.191). En svaghet är att modellen omöjliggör 

kontroll för ålder, eftersom fastigheten oundvikligen åldras, och förutsätter att 

fastighetens kvalitet är oförändrad mellan mättillfällena (Case et al, 1991).  Även i de 

fall kvaliteten är oförändrad kan värderingen av badrum relativt garageplats variera 

över tid och skapa komplikationer (Case et al, 1991). Vid hyreshöjningar prisas 

däremot vanligen framtida underhåll in vilket ändå kontrollerar för fastighetens 

försämrade skick över tid (SABO, 2012). Ifall en överrepresentation av exempelvis 

kostsamma miljöanpassningar, som beskrivet av Fastighetsägarna (2012), 

förekommer i period ett (två) kommer det leda till ett negativt (positivt) bias, vilket är 

ett hot mot studiens externa validitet (Stock & Watson, 2006, s.475-477). Under 

testperioden för vår studie har förutsättningarna för bostadsrätter och 

andrahandsuthyrning påverkats. För det första har kontantinsatskravet ökat år 2010 

från 10 % till 15 % vid förvärv av bostadsrätt. För det andra har reglerna om 

andrahandsuthyrning luckrats upp 2013. Om graden av substitution ändras mellan 

hyresrätt och andra boendeformen kan det påverka resultaten. 

Ytterligare en potentiell svaghet är att datas kvalitet endast tillåter för test av 101 av 

290 kommuner (36 %) då det saknas värden för något av åren 2006-2008 eller 2011-

2013. Att ta bort åren 2013 och 2006 ökar antalet något (18 observationer) men det 

ingreppet bedöms försämra möjligheterna att generalisera resultaten mellan 

perioderna med avvägningen att stickprovet i mindre utsträckning motsvarar 

populationen (Stock & Watson, 2006). Vidare är privata ägare exkluderade eftersom 

de endast finns för åren 2011-2013. Alternativet hade varit att skatta de värden som 

saknas. Trots att metoden vunnit stor acceptans och med modern teknik är relativt 

enkel att genomföra har den kritiserats för att addera slumpmässigt brus (random 

noise) till data (Rubin, 1996). Mot bakgrund av det väljer vi att acceptera det mindre 

stickprovet med fördelen att inget brus adderats till datamaterialet 

Modellspecifikation för hypotes 1 och hypotes 2 

Regressionsmodellen specificeras i det generella fallet som: 

          (     )                (1) 

Där     är den beroende variabeln,   interceptet,   diff-in-diff estimatorn, 

   behandlingsvariabeln    och markerar tidpunkten t. 
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Den här studien använder följande notationer (i samma ordning som ovan): 

                                         (               )              

        (    )  (2) 

Hypotes 3 testas med hjälp av deskriptiv statistik från åren 2005 och 2008-2012. 

Vidare används svar från de intervjuer som genomförts med Hyresgästföreningen, 

Fastighetsägarna och SABO.  

Kvalitativ metod 

Lind (2006) menar att kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder är att 

föredra. I syfte att utreda vilka faktorer som påverkar hyresförhandlingarnas utfall 

och respektive förhandlingsparts bakomliggande intressen har semistrukturerade 

intervjuer med hyresmarknadens tre stora förhandlingsparter genomförts: 

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen. Resultatet från intervjuerna tjänar 

som grund till hypotes- och bakgrundsformulering och komplement till teori. Vidare 

underlättar intervjuerna identifiering av de exogena variablerna som torde bidra till 

variation i hyrespriserna, något som Meyer (1995) menar är en förutsättning för en 

lyckad studie. Styrkan med valet av respondenter är att samtliga respondenter 

innehar motsvarande roller inom respektive organisation, de är alla högst ansvariga 

för hyresförhandlingarna. 

Variabler 

Tabell 1 visar hur variablerna kodats. 

 

Tabell 1. Hypotes 1 och hypotes 2 har fyra variabler varav två 

dummyvariabler och en interaktionsdummy 

Variabler  Definition    

     Hyresförändring [Förhandlad hyra år t]-[KPI år t-1]  
    Konstant  Interceptet i regressionsekvationen 
    [Attraktiv * Efter] Diffs-in-diffs estimatorn  (interaktionsdummy) 
   Attraktiv  Attraktivitet  (dummy, 1=attraktiv) 
    Efter  Tid  (dummy, 1=efter) 
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VI. RESULTAT 

För det första presenteras deskriptiv statistik för hela dataunderlaget. För det 

andra presenteras regressionsresultaten till hypotes 1 och hypotes 2. Slutligen 

presenteras en genomgång av svaren från intervjuerna relaterade till hypotes 3. 

Deskriptiv statistik 

Genomsnittshöjningen åren 2005-2013 har varit 2,0 % för de kommunala aktörerna. 

Åren 2011-2013 uppvisar endast små skillnader i medelhöjning mellan kommunala 

och privata aktörer. Den genomsnittliga inflationen har för perioden var 1,5 %. Under 

2009 var inflationen negativ (-0,3 %).  

Tabell 2. Förhandlingsresultat privata och kommunala aktörer åren 

2005-2013, minimi, medel och maximivärden. Medelvärden för inflation. 

 

Resultat hypotes 1 och hypotes 2 

För hela den undersökta tidsperioden är den förhandlade inflationsjusterade 

hyreshöjningen i genomsnitt 0,34 % per år. Resultatet är signifikant på 1 %-nivån. I 

perioden efter reformen, 2011-2013, är genomsnittet av den årliga hyreshöjningen 

0,27 % högre än perioden före reformen, 2006-2008. Resultatet är signifikant på 1 

%-nivån. I kommuner som kategoriserats som attraktiva är den förhandlade hyran i 

genomsnitt 0,07 % lägre mätt över hela den undersöka tidsperioden. 

Riktningskoefficientens tecken är inte som förväntat och resultatet är heller inte 

signifikant. I attraktiva kommuner vars hyror förhandlats fram efter reformen har 

hyrorna i genomsnitt ökat med 0,12 % årligen vilket också är storleken på diffs-in-

diffs estimatorn. Riktningskoefficientens tecken är som förväntat men resultatet är 

inte signifikant. 

  

Ägare År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt

min 0,0% -1,2% 0,0% 0,9% 0,5% -1,1% 0,8% 0,5% 0,0% -1,2%

Kommunal medel 2,0% 0,6% 1,7% 2,5% 3,1% 1,2% 2,3% 2,5% 1,9% 2,0%

max 4,3% 2,4% 6,5% 5,9% 6,5% 3,5% 4,5% 4,7% 3,3% 6,5%

min - - - - - - 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%

Privat medel - - - - - - 2,3% 2,6% 2,0% 2,4%

max - - - - - - 4,0% 6,4% 3,2% 6,4%

Inflation medel 0,4% 1,4% 2,2% 3,5% -0,3% 1,3% 2,6% 0,9% - 1,5%
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Tabell 3. Resultat av diffs-in-diffs regression för hypotes 1 och hypotes 2. 

Beroende variabel inflationsjusterad hyra. T-statistiska inom parentes. 

       

   Regression – Diffs-in-diffs 

Beroende variabel                                         

Variabler  Inflationsjusterad hyra   

    Konstant  0,0034 (5,353)*** 
    [Attraktiv * Efter] 0,0012 (0,960) 
    Attraktiv  -0,0007 (-0,824) 
    Efter  0,0027 (2,955)*** 
 
R2   0,12  

Adjusted R2  0,107 
F   9,127 
Prob   0,000 
n   202 
       

**5 % signifikans 
*** 1 % signifikans 

 

Resultat hypotes 3 

Över tid har differensen mellan yrkande och utfall varit i genomsnitt cirka 1,6 %. I 

genomsnitt är yrkandet 75 % högre än utfallet. Sedan 2011 finns en svagt positiv 

trend där relationen mellan yrkande och utfall stiger för både privata och kommunala 

aktörer. 
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Figur 4: Stapeldiagram för yrkande-utfall (höger skala) och relationen 

mellan yrkande och utfall (vänster skala) åren 2005 och 2008-2013 

uppdelat på kommunala och privata aktörer 

 

Tabell 4: Yrkanden-utfall samt relationen mellan yrkanden och utfall 

samt antal observationer för åren 2005 och 2008-2013 uppdelat på 

privata och kommunala aktörer. 

 

 

Resultat hypotes 3 – intervjusvar 

Nedan är ett urval av frågor och svar från intervjuerna genomförda med 

Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen i syfte att utreda om några 

attitydförändringar följt av reformen 2011. 

Vilka är de största förändringarna efter reformen för er?  

”Man kan inte se jättestora förändringar” – Fastighetsägarna  

”Hyresgästföreningen […] har inte fått något mindre inflytande än tidigare”. ”De vill 

inte ändra på saker och ting i större hastighet..”. ”Därför finns det ingen möjlighet att 

ändra eller anpassa den här lagen, eller marknaden efter nya bestämmelser” – 

Fastighetsägarna 

”En del kommunala bostadsföretag har faktiskt anslutit sig till oss och blivit 

medlemmar hos Fastighetsägarna, så att allt flätar samman och vävs ihop på något 
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sätt och detta i fas med lagändringen eller som en konsekvens möjligen.” – 

Fastighetsägarna 

”Den förändringen har inneburit att vi inte såg någon jättedramatik genom att skriva 

in i lagen att allmännyttan skulle agera efter affärsmässiga principer eftersom vi [de 

kommunala aktörerna] redan gjort det sedan 90-talet.” – Hyresgästföreningen  

”Det har ju blivit en del kartellbildningstendenser som inte jag tycker är så bra. De 

privata Fastighetsägarna och deras organisation har gått ihop med SABO-företagen 

på orten och gör gemensam sak mot hyresgästerna.” – Hyresgästföreningen  

”Som förhandlingsresultat har regleringen inte inneburit någon skillnad för varken 

den ena eller den andra när det gäller hyresförändringen.” – SABO  

Vilka är de största förändringarna avseende hyresförhandlingarna? 

”Vi är egentligen först ut när det gäller att börja förhandla med Hyresgästföreningen.” 

”Det kan vi se även i år när vi kommit överens med Hyresgästföreningen om 

förutsättningarna om nästa års hyror redan långt innan de allmännyttiga bolagen är 

färdiga. Det hade vart omöjligt tidigare [innan regleringen].” – Fastighetsägarna  

”… de [kommunala fastighetsbolagen i Stockholm] ska i och med regleringen jobba 

på samma villkor som privata fastighetsägare och det leder ju till att den syn som vi 

har funkar ju” – Fastighetsägarna  

”Därför fortsätter vi förhandla med allmännyttan utifrån ekonomiska underlag.” – 

Hyresgästföreningen  

”En del vill ha påslag för läget men det är ju inga förändringar i bruksvärdet” – 

Hyresgästföreningen  

”Ja, väldigt teoretiskt kan man säga det att nu förhandlar var och en av ägarna utifrån 

sina egna meriter. Allmännyttan för sig. Privata för sig. Och vilket resultat man 

kommer fram till har den andra parten inte med att göra” – SABO 
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VII. ANALYS 

I den här sektionen analyseras resultaten utifrån de formulerade hypoteserna. 

Analysen syftar till att förklara de likheter och skillnader som finns mellan teori och 

resultat. Resultaten ställs också i relation till förhandlingsparternas förväntade 

effekter av reformen och uppfattning av marknaden. Resultatet analyseras utifrån 

hypoteserna i turordning.  

Hypotes 1: Efter reformen har en marknadsanpassning påbörjats genom 

högre hyresökningar 

En ökning av de inflationsjusterade hyrorna på 0,27 % per år efter reformen kan vara 

ett steg i riktning mot en marknadsanpassad hyressättning. Däremot finns belägg för 

att dagens situation inte kan liknas vid en klassisk ekonomisk marknadsjämvikt. I 

Stockholms kommun representeras efterfrågeöverskottet fortfarande i form av långa 

köer (Stockholm Stads Bostadsförmedling, 2012). Det verkar därför som att 

efterfrågan hos outsiders är opåverkad av reformen, åtminstone om antalet köande är 

en bra approximation på hur stark efterfrågan på hyresrätter är. Enligt utredarnas 

mer pragmatiska tolkning av marknadshyra finns ytterligare belägg för att dagens 

situation på hyresmarknaden inte är marknadsanpassad utan att marknaden ännu är 

reglerad. Hyrorna förhandlas fortfarande kollektivt, det finns skyddsregler och 

förordningar till förmån för hyresgästerna och bruksvärdessystemet kvarstår (Prop. 

2009/10:185; Hyresgästföreningen, 2012).  

I den enkla modellen av hyresmarknaden (se figur 2) av Turner & Malpezzi (2003) 

kan effekten av reformen illustreras som ett skift uppåt av den reglerade hyran, Pr, 

mot marknadshyran, Pm. Det är svårt att bedöma om reformens effekt fört 

marknaden till punkten B (se figur 3) i Andersson & Söderbergs (2012) modell 

eftersom vi inte känner till elasticiteten för aktörerna som bjuder ut boende på 

marknaden. Om resultatet av hypotes 1 är tillräckligt stort (Pr > B) kan det på lång 

sikt leda till att utbudet ökar.  

En annan potentiell förklaring till högre årliga hyresförändringar i perioden efter 

reformen skulle kunna vara övergången från självkostnadsprincipen till att de 

kommunala bostadsaktiebolagen drivs enligt affärsmässiga principer. Då bolagen 

måste täcka sina kostnader och gå med vinst är det tänkbart att marknadsmässiga 

avkastningskrav samt kostnader i form av borgensavgifter transmitteras till 

hyresgästerna genom hyreshöjningar efter reformen. Borgensavgiften har sedan 

reformen utvecklats positivt från en nivå på i snitt 0,23 (2010) till i snitt 0,37 (2012). 

De flesta kommunerna betalar cirka 0,3-0,4 % i borgensavgift (SABO, 2012). Den 

årliga genomsnittliga hyreshöjningen efter reformen är således ungefär lika stor som 

den genomsnittliga ökningen av borgensavgiften som de kommunala bostadsbolagen 
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ålagts år 2012. I princip skulle de ökade hyreshöjningarna efter reformens 

genomförande till viss del också kunna bero på substitutionseffekter. Ökningen av 

kontantinsatskravet för bostadsrätter år 2010 kan ha lett till högre efterfrågan på 

hyreslägenheter då det blivit svårare att finansiera bostadsrättköp.  

Hypotes 2: I attraktiva kommuner har hyrorna ökat efter reformen. 

Om hyresgradientens lutning har förändrats efter reformen och lett till högre (lägre) 

hyror i attraktiva (oattraktiva) kommuner indikerar det en successiv 

marknadsanpassning av hyressättningen. Resultaten från hypotes 2 visar att i 

attraktiva kommuner har den årliga hyresökningen i genomsnitt varit 0,12 % större 

än i oattraktiva kommuner efter reformen. Både koefficientens tecken och storlek är 

inom ramen för vad som kan förväntas. Resultatet är dock inte statistiskt 

signifikant.  Detta kan tänkas bero på flera anledningar.  

För det första, kan den låga signifikansen för variabeln Attraktivitet bero på 

metodfel. Trots att kommunrankingen tar hänsyn till faktorer som tillgång till arbete, 

löneinkomst och infrastruktur kan rankingen vara ett för trubbigt verktyg för att 

klassificera en kommun som en attraktiv bostadsort. Den metodologiska 

konsekvensen blir då att (delvis) fel kommuner ingår i gruppen treatment då 

variabeln Attraktivitet inte är korrelerad med feltermen (Stock & Watson, 2006).  

För det andra, är teorier om hyresgradienten ursprungligen formulerad för att 

beskriva effekten inom en stad av närhet till stadskärnan, vilken betraktas som 

attraktiv av fler anledningar (Richardson, 1977; Wheaton & DiPasquale 1996, s.61-

70). Gradienten kan ha förändrats på mikronivå, inom kommuner eller kommuners 

städer, och inte på nationell nivå mellan kommuner. Även om deskriptiv statistik 

visar på stora skillnader, i de ackumulerade hyresförändringarna mellan kommuner, 

verkar de inte vara systematiska, baserat på den använda metoden. De blandade 

resultaten från tidigare forskning påvisar inte heller något systematiskt samband 

annat än det som kan råda på mikronivå (Svensson, 1998). 

För det tredje, finns en möjlighet att gradientens lutning har förändrats redan före 

den reform som studeras. Indikationer på att så är fallet ges av Linds (2003) studie 

som konstaterar att en förändring har skett mellan åren 1995-2001. Den svaga 

signifikansen är därmed en naturlig konsekvens av en förändring som pågått under 

en längre tidsperiod.  

Att den genomsnittliga hyresförändringen, över hela den undersöka tidsperioden, är 

0,07 % lägre i kommuner som kategoriserats som attraktiva är ett oväntat resultat. 

Koefficientens storlek är däremot marginell relativt övriga resultat. En potentiell 

förklaring till resultatet skulle kunna vara att principen om självkostnad har varit mer 

bindande i kommuner som kategoriserats som oattraktiva. Följden av det blir att 
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sittande hyresgäster betalar för bostadsbolagets kostnader för vakanser i beståndet. 

Resultatet blir då att de oattraktiva kommunerna får högre hyresökningar relativt de 

attraktiva i motsats till formuleringen av hypotes 2. Vidare kan en snedvridande 

effekt vara att fastighetsbolag på riskfyllda (oattraktiva) marknader betalar en större 

borgensavgift, jämfört med attraktiva marknader (SABO, 2012). 

Gemensamt för både hypotes 1 och hypotes 2 är konstanten i regressionsekvationen. 

Hyresökningen har i genomsnitt årligen varit 0,34 % högre än inflationen, under hela 

undersökningsperioden, för de kommunala bostadsbolagen. Det står därmed klart att 

Hyresgästföreningens mål, att hyresökningen ska understiga den genomsnittliga 

inflationen, inte har uppfyllts för undersökningsperioden 2006-2013 

(Hyresgästföreningen, 2011).  

Hypotes 3: Bostadsbolagens attityder har förändrats efter reformen. 

Efter reformen 2011 tydliggörs en trend i bostadsbolagens förväntningar om 

hyreshöjningar. Såväl kommunala som privata aktörer har under den följande 

treårsperioden yrkat på högre hyror relativt vad som blivit utfallet vilket kan vara en 

svag indikation om förändring i attityderna hos bostadsbolagen. För samma period 

ger de kvalitativa observationerna intrycket att de privata aktörerna varit mer aktiva i 

förhandlingsprocessen. 

Varken Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna eller SABO anser att reformen 

påverkat förhandlingsarbetet på ett övergripande plan. Svaren på intervjufrågorna 

ger däremot en bild av att aktörerna efter reformen delar åsikter i frågor som tidigare 

var föremål för meningsskiljaktigheter. Att en del kommunala bostadsbolag har 

anslutit sig till Fastighetsägarna är en indikation på att kommunala aktörer i viss 

utsträckning nu delar värderingar med de privata aktörerna.  

Både SABO:s och Fastighetsägarnas attityder till Hyresgästföreningen ter sig 

oförändrade efter reformen. SABO:s förhandlingsrutin med Hyresgästföreningen 

fortskrider med hjälp av ekonomiska underlag. Avsteget från självkostnadsprincipen 

verkar därför inte haft någon praktisk inverkan på förhandlingarna mellan 

Hyresgästföreningen och SABO. Fastighetsägarna anser att Hyresgästföreningens 

inflytande inte förändrats efter reformen. En tolkning av SABO:s och 

Fastighetsägarnas intervjusvar är att parterna i mindre utsträckning intresserar sig 

för motpartens förhandlingsresultat än innan reformen.  
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VIII. SLUTSATS 

Den här studien utreder huruvida en successiv marknadsanpassning har påbörjats 

efter reformeringen av hyressättningen 2011. Med hjälp av data från 

Hyresgästföreningen konstruerades ett dataset innehållande information från 

hyresförhandlingarna år 2005 till 2013. Vi testade tre hypoteser. För det första om 

den inflationsjusterade ökningen av hyrorna är större efter reformen. För det andra 

om hyresökningarna har varit större i attraktiva kommuner. Slutligen studerades om 

attityderna hos hyresmarknadens parter har förändrats efter reformen. Hypotes 1 och 

hypotes 2 testades med regressionsmetoden difference-in-difference och hypotes 3 

med hjälp av deskriptiv statistik och svar från genomförda intervjuer med 

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO.  

Att reformen inneburit en successiv marknadsanpassning av hyressättningen stärks 

främst av resultaten från hypotes 1. Efter reformen har den genomsnittliga årliga 

hyreshöjningen varit 0,27 % jämfört med perioden innan. Resultatet kan tolkas som 

att den reglerade hyresnivån skiftat uppåt mot marknadsjämvikten. Alternativa 

förklaringar skulle kunna bygga på antaganden om att de kommunala bostadsbolagen 

fått ökade kostnader i och med reformen och att dessa överförts till hyresgästerna 

genom ökade hyror. Vi accepterar dock den första hypotesen – att en 

marknadsanpassning påbörjats genom ökade hyror. 

En successiv marknadsanpassning av hyressättningen kan ta sig uttryck genom högre 

(lägre) hyror i attraktiva (oattraktiva) lägen. Resultaten ger en indikation om större 

hyresökningar i attraktiva kommuner. Resultatet av hypotes 2 är inte statistiskt 

signifikant. Det kan bero på att kommunrankingen på fel sätt kategoriserar en 

kommuns attraktivitet. Att hyresgradientens lutning förändrats inom kommunen 

redan före reformen är en annan potentiell förklaring till låg signifikans. Hypotes 2 

förkastas därmed. 

Det finns indikationer på att attityderna hos hyresmarknadens parter förändrats efter 

reformen. Relativt utfallen i förhandlingarna har avståndet mellan yrkande och utfall 

successivt ökat åren efter reformen hos såväl kommunala som privata aktörer. Det är 

ett tecken på ökade förväntningar om hyresökningar hos hyresvärdarna. Reformen 

verkar dock inte ha påverkat förhandlingspartnernas attityder på ett övergripande 

plan. Däremot verkar samsynen mellan kommunala och privata aktörer ökat vilket 

stärks av att ett antal kommunala bostadsbolag anslutit sig till Fastighetsägarna.  

Som fortsatt forskning föreslås en utredning av vilka variabler som har ett starkt 

samband med en kommuns attraktivitet som bostadsort. Ett djupare samarbete med 

Fastighetsägarna skulle kunna bidra till att databasen kan kompletteras med data 

från privata aktörer och möjliggöra kvantitativa analyser av skillnader mellan 
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ägarkategorierna. Hypotes 1 och hypotes 2 testas på 101 observationer på grund av 

luckor i våra paneldata. I kommande undersökningar bör man försöka komplettera 

dessa data, t ex genom skattning.  
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