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Abstract 
 
The purpose of the study is to investigate and compare different rental models in different 
cities in Sweden, focusing on Gothenburg, Umeå and Malmö. In addition to this the 
composition of two rental models of two municipal housing companies will be shown to see 
how different accommodation quality variables affect the rental levels.  A comparison with 
the co-operative apartments market will also be conducted to compare the differences in 
which variables the price consists of compared to the rental levels. 
 
The majority of all rents in tenancies are determined by the annual negotiations between 
the property owners and the tenant organization where the rents are based on the location 
of the apartment, the standard and its operating costs. In the annual rental negotiations the 
rent is adjusted to better reflect the tenant’s values 
 
In this study I’ve used hedonic regressions to analyze data from two municipal housing 
companies in Malmö and Gothenburg. The results shows that the rental levels of the 
apartments mainly are based on its size, location, kitchen standard and year of construction. 
The results show that the location variables in some cases are wrongly valuated for both 
companies and that the location variable has a small impact on the rental levels.  
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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att utreda och jämföra olika hyressättningsmodeller i olika delar av Sverige 

med fokus på Göteborg, Umeå och Malmö. Dessutom kommer hyrornas uppbyggnad från 

två kommunala bostadsbolag att uppvisas för att se hur hyrorna påverkas av olika 

boendekvalitetsvariabler. En jämförelse med bostadsrättsmarknaden kommer också att 

utföras för att se skillnaderna på hur priset på lägenheter är uppbyggt jämfört med hur 

hyrorna är uppbyggda. 

 

Majoriteten av alla hyror bestäms genom årliga förhandlingar mellan fastighetsägarna och 

hyresgästföreningen där hyrorna baseras på lägenhetens läge, standard och driftkostnader. 

Vid de årliga hyresförhandlingarna justeras hyrorna för att de ska spegla hyresgästernas 

värderingar och åsikter bättre [1]. 

 

I den här studien används hedoniska regressioner för att analysera data från två kommunala 

bostadsbolag i Malmö och Göteborg. Resultaten visar på att lägenheternas hyror till största 

del är uppbyggd av dess storlek, läge, köksstandard samt byggår. Resultaten visar att läget 

till viss del är felvärderat för båda företagen samt att läget generellt har en liten påverkan på 

hyresnivåerna. 
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1.1 Inledning 
I det här avsnittet görs en kort presentation av ämnet och syftet, avgränsningarna, metoden 

och dispositionen och frågeställningarna förklaras. 

 

1.1 Bakgrund 

Det svenska hyressättningssystemet går långt tillbaka i tiden. Det infördes 1969 och fram till 

idag har endast ett fåtal förändringar gjorts. Förändringar som gjorts är införandet av 

systematisk hyressättning och presumtionshyror som beskrivs i ett senare skede av 

rapporten. En annan förändring är den så kallade Allbolagen som infördes 2011 och innebär 

att kommunala bostadsföretag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer 

[29]. 

 

När dagens hyressättningssystem skapades år 1969 var syftet att hyresgästernas åsikter och 

värderingar skulle ligga till grund för hur hyrorna skulle sättas. Dock blev hyrorna till stor del 

satta av kostnaderna för underhåll samt åldern på byggnaden vilket ledde till att de boendes 

åsikter och värderingar hamnade i skymundan vid hyressättningen [1]. 

 

Bostadsföretagen idag använder sig av flertalet modeller vid hyressättning. Dessa har tagits 

fram med hjälp av SABO och hyresgästföreningen. Trots att det tagits fram modeller som är 

utformade med hänsyn till fastighetens läge är andra modeller där hyrorna baseras på 

fastighetens ålder och byggkostnad fortfarande vanligare [2]. 

 

Varje år justeras hyrorna antingen upp eller ned efter förhandlingar mellan 

hyresgästföreningen och bostadsbolagen. Hyrorna har de senaste åren justerats för att 

bättre spegla hyresgästernas värderingar som läge och standard på lägenheten [1]. 

 

I rapporten kommer det att utredas hur dagens hyror är uppbyggda med hjälp av hedoniska 

regressioner och jämföra data från 3 städer, Malmö, Göteborg och Umeå. En hypotes är att 

det finns ett samband mellan boendekvaliteten i bostäderna och hyresnivåerna samt att 

hyresnivåerna i de olika områdena markant skiljer sig åt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jämföra olika kommunala bostadsbolags systematik i 

hyressättningsmodellerna. Det vill säga vilka variabler/faktorer som ger utslag i analysen och 

utifrån det dra slutsatser om samstämmigheter eller olikheter i modellerna. Fokus kommer 

att ligga på tre städer i Sverige, Göteborg, Malmö och Umeå. Dessutom kommer hyrornas 

uppbyggnad att påvisas och jämföras med hjälp av regressionsanalyser. 

 

1.3 Avgränsningar 

Jämförelser mellan olika modeller kommer att begränsas till Malmö, Göteborg och Umeå. 

Regressionsanalyser kommer endast att utföras ifrån data från två kommunala bostadsbolag 

i Göteborg och Malmö. 
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1.4 Frågeställningar 

Dessa frågor kommer att behandlas och besvaras: 

- Vad är systematisk hyressättning? 

- Hur räknar olika företag fram sina hyror för hyresrätter? 

- Hur är hyrorna uppbyggda samt hur skiljer de sig åt i MKBs och Bostadsbolagets 

fastighetsbestånd? 

- Skillnader mellan hyresnivåer och bostadspriser i Malmö och Göteborg? 

 

1.5 Metod och genomförande 

Litteraturstudien har baserats på forskning, statistik och undersökningar om 

hyressättningssystemet i Sverige. Hedonisk regressionsteori har använts i arbetet och 

regressionerna utförs med statistikprogrammet Stata där data som har samlats in ifrån 

Bostadsbolaget i Göteborg och MKB i Malmö lagts in i programmet. 

 

1.6 Disposition 

Arbetet är uppdelat i två delar där den första delen handlar om hur hyressättningssystemet i 

Sverige fungerar samt att jag kommer att visa hur 3 olika kommunala bostadsbolag sätter 

sina hyror. Den andra delen av examensarbetet kommer behandla regressionsanalyser där 

skillnader i hyresnivåer mellan 2 bostadsbolag kommer att påvisas. Därefter kommer 

resultaten att analyseras och diskuteras. 
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2. Hyressättning 
I det här avsnittet kommer teorin som används i rapporten att beskrivas, aktörerna som 

arbetet berör kommer också att presenteras. Vidare kommer det svenska 

hyressättningssystem att gås igenom.  

 

2.1 Litteraturstudie  

 I rapporten ”Kvalitetsbaserad hyra via hyresförhandling” har författarna använt hedoniska 

regressioner för att undersöka hur dagens hyror är uppbyggda och hur de har påverkats av 

de årliga hyresförhandlingarna. Resultatet visar på att företagen de arbetat med till viss del 

har hyror som är kopplade till dess kvalitéer som läge och standard. De menar också att det 

går att skapa en kvalitetsanpassad hyra med nuvarande hyressättningssystem [1]. 

 

I rapporten ”Svensk finanspolitik, finanspolitiska rådets rapport 2017” undersöks det hur ett 

införande av marknadshyror skulle påverka hyresmarknaden. Författarna använder sig bland 

annat utav regressionsanalyser för att beräkna fram sannolika marknadshyror. Författarna 

skriver att ”Hyresregleringen skyddar dem som redan är inne på hyresmarknaden på 

bekostnad av dem som står utanför”.  Deras resultat visar på att ett införande av 

marknadshyror skulle innebära en hyreshöjning för både de centralt belägna lägenheterna 

samt de i utkanterna. Höjningen skulle vara högre för de centralt belägna lägenheterna men 

eftersom det i större utsträckning bor höginkomsttagare i de lägenheterna är det de boende 

i utkanterna av staden som skulle bli de stora förlorarna. För trots att hyreshöjningen i 

utkanten av staden är lägre så har de en större effekt på de boendes disponibla inkomst 

jämfört med de som bor centralt [24]. 

 

I uppsatsen ”Lägeshyror på hyresmarknaden – en jämförelse med bostadsrättsmarknaden” 

jämför författaren hyressättningen på hyresrätter och prissättningen på bostadsrätter i olika 

delar av Sverige. Det är en empirisk studie där hedoniska regressioner utförs för att bland 

annat kolla hur hyrorna är uppbyggda. Dummyvariabler som fastighetens byggår, avstånd 

från centrum och hustyp tas med i regressionerna för att förklara hyresnivåerna. Resultaten 

visar på att små lägenheter har en högre kvadratmeterhyra än stora samt att lägenheter 

nära centrum har en högre kvadratmeterhyra. Resultaten visar också på att äldre hus som är 

byggda innan 1950 har en lägre kvadratmeterhyra än lägenheter som har ett senare byggår. 

Författarens slutsats är att få förändringar gjorts på nuvarande hyressättningssystem de 

senaste åren samt att det finns fördelar med att öka hyrorna i de äldre fastigheterna för att 

exempelvis kunna sänka hyrorna i de oattraktiva områdena [25]. 

 

I rapporten “Willingness to pay for sustainable housing” används hedoniska regressioner för 

att uppskatta folks betalningsvilja för bostäder med miljömässiga egenskaper. Här används 

priset på bostäderna som den beroende variabeln och miljömässiga attribut som de 

oberoende variablerna. Resultatet visar på att det finns en positiv betalningsvilja för 



4 (71) 

 

bostäder med miljömässiga attribut eftersom koefficienterna för regressionen är positiva 

[26]. 

 

I rapporten ”Hyressättning enligt Malmömodellen” undersöks det hur systematisk 

hyressättning har applicerats i Malmö. Grunden för hyressättningsmodellen är att de 

boendes hyra ska spegla dess läge och standard. Resultaten av arbetet visar på att med hjälp 

av den systematiska hyressättningen har de fått en mer rättvis hyressättning där de centralt 

belägna lägenheterna fått ett hyrespåslag [2]. 

 

I rapporten ”Det svenska hyressättningssystemet” beskrivs det i detalj hur det svenska 

hyressättningssystemet fungerar. Rapporten förklarar bakgrunden och syftet med dagens 

hyressättningssystem och hur det tillämpas i praktiken. Den beskriver också vilka effekter 

dagens hyressättningssystem ger på bostadsmarknaden [27]. 

 

I rapporten ”Hyressättningen och bostadsmarknaden” beskriver författarna hur det svenska 

hyressättningssystemet påverkar bostadsmarknaden. De skriver att bruksvärdessystemet 

fungerar som en bromskloss för byggande av nya hyreslägenheter samt att systemet får folk 

att låsa sig fast vid sitt kontrakt. Det vill säga de som får tag i ett kontrakt lämnar ogärna 

ifrån sig det vilket leder till långa köer i bostadskön. De skriver också att lägenheterna i 

attraktiva lägen har hyror som är lägre än dess marknadspris för en bostadsrätt. Det boende 

i centralt belägna bostäder erhåller således en hyressubvention [28]. 

 

2.2 Hyressättning och aktörerna 

 

SABO 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag är en bransch och intresseorganisation för ungefär 

300 allmännyttiga bostadsföretag.  SABOs uppgift är att stödja företagen som är medlemmar 

för att underlätta deras arbetsförutsättningar genom att erbjuda stöd, handledning, 

utbildningar och information. På så sätt kan företagen fortsätta vara konkurrenskraftiga på 

marknaden [3]. 

 

Medlemsföretagen: 

- Äger och förvaltar cirka 802 000 bostäder 

- Förvaltar yta på cirka 8,4 miljoner kvadratmeter 

- Omsätter cirka 61 miljarder kronor 

- Har cirka 12 000 anställda [3]. 

 

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en organisation för hyresgäster och har i dagsläget ungefär 500 000 

medlemmar. Föreningens främsta syfte är att förhandla fram hyrorna med de olika 

bostadsbolagen. De driver också olika bostadsfrågor, alltifrån stora lagändringar till mindre 

frågor som uteplatser som behöver renoveras. Detta för att nå föreningens mål att alla ska 

ha rätt till en bostad med rimlig hyra [4]. 
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AB Bostaden 

Ab Bostaden är det största allmännyttiga bostadsföretaget i Umeå. De hyr ut bostäder, 

studentlägenheter och kommersiella lokaler. 

 

AB bostaden i siffror (2015): 

- 15 670 st hyreslägenheter 

- 186 st anställda 

- Uthyrningsgrad 99,7% 

- Omsättning 1,024 miljarder kr [5]. 

 

MKB Fastighets AB, Malmö 

MKB fastighets AB ägs utav Malmös stad och är Malmös största samt ett av Sveriges största 

allmännyttiga bostadsbolag. De äger och förvaltar 33 % procent utav Malmös alla 

hyresrätter, vilket motsvarar 15 % av alla bostäder i Malmö stad. Deras mål är att bygga 500 

nya bostäder varje år. 

 

MKB Fastighets AB i siffror (2015): 

- Cirka 23 600 st hyreslägenheter 

- Cirka 300 st anställda 

- Omsättning 2 miljarder kr [6]. 

 

Poseiden, Göteborg 

Poseidon är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och är ett av de största i Sverige. Det 

är även det största bostadsbolaget i Göteborg. Drygt 10 % av Göteborgs befolkning bor i 

lägenheter som Poseidon äger och förvaltar. 

 

Poseidon i siffror: 

- Cirka 26 800 lägenheter 

- Cirka 250 anställda 

- Förvaltar en yta på cirka 1,7 miljoner kvadratmeter [7] [8]. 

 

Bostadsbolaget, Göteborg 

Bostadsbolaget är det äldsta kommunala bostadsbolaget i Göteborg. Det är även ett av de 

största bostadsbolagen i Sverige. 

 

Bostadsbolaget i siffror: 

- Cirka 24 000 lägenheter 

- Cirka 300 anställda 

- Omsättning 1,69 miljarder kronor [9]. 
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2.3 Beskrivning av bostadsmarknaden 

Majoriteten av flerbostadshusen i Sverige består utav hyresrätter. Detta trots att det under 

de senaste åren tillkommit allt fler bostadsrätter genom både nyproduktion och ombildning 

av hyresrätter [10].  
 

Bostadsbestånd flerbostadshus 2016   

  Hyresrätter Bostadsrätter Totalt 

Riket 1 400 000 968 000 2 368 000 

Andel (%) 59 41 100 
Tabell 1: Bostadsbeståndet för flerbostadshusen i Sverige år 2016 [11]. 
 

Hyresrätten dominerar även i de allra flesta städer med undantag av Stockholm och Uppsala 

[11]. 

 

  Andel hyresrätter (%) Andel bostadsrätter (%) 

Göteborg 64 36 

Malmö 51 49 

Stockholm 45 55 

Uppsala 36 64 

Linköping 69 31 
Tabell 2: Andel hyresrätter och bostadsrätter i svenska städer [11]. 
 

2.4 Hyresrätter 

I Sverige har hyresrätten en viktig roll i samhället och för att den ska kunna uppfylla sin roll 

är det nödvändigt att den vänder sig till alla grupper i samhället. Detta eftersom det inte 

finns någon subventionerad hyresmarknad i Sverige som vänder sig till betalningssvaga och 

utsatta grupper. Fördelarna med hyresrätten är många, den är öppen för alla och det behövs 

ingen kontantinsats för att få ett boende. Hyran sätts inte efter marknadspriset utan det 

sätts efter dess bruksvärde för att förhindra kraftiga hyresökningar då bostadsbrist råder. 

Det innebär att hyresgästerna i Sverige har ett starkt besittningsskydd då de har ett skydd 

mot oskäliga hyror och hyreshöjningar [10].  

 

Drygt 50 % av hyreslägenheterna i Sverige ägs av kommunala bostadsföretag och 50 % ägs av 

privata fastighetsbolag vilket är en indikation på att det är en bra marknad. 

Hyresrättsfastigheter ger en stabil avkastning till en låg risk vilket även Svenska 

Bostadsfonden intygar där de skriver [10]. ”Både professionella investerare och ledande 

akademiker inom området anser att svenska bostadshyresfastigheter är det tryggaste 

fastighetsslaget att investera i. Anledningen är den reglerade hyressättningen och att 

bostäder generellt sett är mindre konjunkturkänsliga än t.ex. lokaler. Även historiken talar 

sitt tydliga språk: bostadshyresfastigheter har haft 22 år med positiv avkastning de senaste 

25 åren och en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 %.” [12]. 
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2.5 Hyressättningsmodeller 

Man kan säga att det finns 3 olika modeller för hyressättning. Hyresreglering där det inte 

existerar någon avtalsfrihet, marknadshyra där avtalsfrihet existerar samt 

bruksvärdessystemet där avtalsfrihet existerar med vissa begränsningar [13]. 

 

 
Tabell 3: Olika typer av hyressättningsmodeller [13]. 

 

2.5.1 Hyresreglering 

Hyresreglering innebär att staten kontrollerar hyresnivåerna samt storleken på dess 

höjningar. Efter andra världskriget införde Sverige hyresreglering eftersom det ansågs 

nödvändigt på grund av rådande bostadssituation. Vid införandet av bruksvärdessystemet år 

1969 började hyresregleringen bli allt mer ovanlig tills den 1975 avskaffades helt. Problemen 

med hyresreglering är många. Det finns en risk att hyran inte avspeglar lägenhetens verkliga 

värde vilket kan medföra högre hyror. Det blir färre investeringar och incitamentet för 

underhåll försvinner. Ett annat problem är att det finns en överhängande risk för stora 

förändringar vid ett eventuellt regeringsskifte eftersom staten kontrollerar hyrorna 

[13].  

2.5.2 Marknadshyror 

Marknadshyror är rena motsatsen till hyresreglering där hyran sätts efter tillgång och 

efterfrågan i det specifika området. Hyresvärden kan således begära en hyresökning som 

hyresgästen tvingas betala. Med marknadshyror skulle hyrorna stiga markant i Stockholm. 

Enligt en rapport av Ramböll beställd av Hyresgästföreningen skulle hyrorna i Stockholms 

stad öka med hela 63 % om marknadshyror infördes [14].  
 

Andra exempel på vad införande av marknadshyror i Sverige leder till enligt Rambölls 

undersökning är att hushållens konsumtionsförmåga minskar i och med att hyrorna ökar 

vilket i sin tur påverkar tillväxten i landet. Priserna på bostadsrätter ökar i och med högre 

efterfrågan vilket leder till högre skuldsättning. Betalningssvaga drivs iväg ifrån marknaden 

samt att hyresmarknaden blir konjunkturkänslig [15]. 

 

2.5.3 Bruksvärdessystemet 

Bruksvärdessystemet som infördes år 1969 kan placera emellan de andra två 

hyresmodellerna. Hyran sätts utifrån standarden i lägenheten samt dess utrustning som 

tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Andra faktorer som också vägs in vid 

hyressättningen är områdets anseende, kommunikationer samt närhet till skolor, affärer och 

centrum. Efter att dessa faktorer kategoriserats förhandlas hyrorna fram emellan 
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fastighetsägarna och hyresgästorganisationen. Bruksvärdessystemets syfte är att ge 

hyresgästerna ett besittningsskydd vilket innebär att hyresgästen skyddas mot grundlösa 

uppsägningar och hyreshöjningar. Hyrestaket innebär att det finns en spärr mot oskäliga 

hyror så att hyresvärden inte sätter oskäliga hyror vid bostadsbrist. Har hyresgästen och 

hyresvärden kommit överens om en högre hyra än vad andra liknande lägenheter har kan 

hyresgästen begära en prövning där hyresnämnden fastställer en ny hyra genom att jämföra 

vad andra liknande lägenheter i samma område betalar [10]. 
 

 

2.6 Hyressättningssystemet i Sverige 

Nästan alla hyror bestäms genom förhandlingar via fastighetsvärden och 

hyresgästorganisationen där hyran baseras på lägenhetens läge, standard och 

driftkostnader. Eftersom hyresgästens ställning gentemot hyresvärden är svag representeras 

de av hyresgästföreningen. Förhandlingarna går ut på så sätt att båda parter argumenterar 

sina argument innan de kommer överens om en hyra. Om de inte kan nå en 

överenskommelse kan de ta hjälp av hyresnämnden som kollar på liknande lägenheter i 

samma område för att sätta hyran [10]. 

 

2.6.1 Hyressättning vid nyproduktion 

Vid nyproduktion av hyresrätter bestäms hyran genom antingen via: 

 Förhandlingar med hyresgästorganisationen där bruksvärdessystemet används som 

grund. 

 Förhandlingar med hyresgästorganisationen där presumtionshyror används. 

 Hyresvärden sätter hyran själv utan att förhandla med hyresgästorganisationen [16]. 

  

2.6.2 Presumtionshyror 

Presumtionshyror innebär att den hyran som sätts för nyproducerade lägenheter ska täcka 

produktionskostnaderna för hyresvärden. Det innebär att hyran för nyproducerade 

lägenheter kan vara högre än de hyror som sätts med hjälp av bruksvärdessystemet även 

fast två lägenheter är likvärdiga [16]. 

 

Vidare innebär det att hyresgästen inte kan begära prövning av hyran på 15 år eftersom 

lägenheten ”lyfts” från det vanliga bruksvärdessystemet. Dessa lägenheter får heller inte 

användas som jämförelseobjekt när hyror sätts med bruksvärdessystemet [16]. 

 

2.6.3 Förhandlingar vid presumtionshyror 

Vanligtvis inleder förhandlingarna med att den framtida hyresvärden visar upp en 

investeringskalkyl som sedan granskas av hyresgästföreningen för att se om kalkylen är 

rimlig. Om inte hyresgästföreningen kommer med några invändningar mot kalkylen så går de 

vidare och bestämmer presumtionshyrorna för lägenheterna [16]. 
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2.6.4 Förekomsten av presumtionshyror 

Av de cirka 20 500 hyresrätter som byggdes mellan år 2007 och 2013 har ungefär 33 % 

presumtionshyror medan bruksvärdeshyror används av ungefär 49 %. De resterande är 

antingen egensatta eller under förhandling. Majoriteten av de 33 % som har 

presumtionshyror återfinns i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. I Malmö 

har fastighetsbolaget MKB lyckats med att baka in presumtionshyrorna i deras 

hyressättningsmodell när hyrorna sätts för nyproducerade lägenheter [16]. 

 

Trots förekomsten av presumtionshyrorna är konkurrensen med bostadsrätter högre. Det 

hela började med skattereformer i början på 90-talet då hyresrätternas villkor gentemot 

bostadsrätter försämrades. År 2007 fortsatte den förändringen genom att räntebidrag togs 

bort samt att rotavdrag infördes för bostadsrätter och hus. Detta innebär att det idag är 

ungefär 2000 kr/mån dyrare att bo i en nyproducerad hyreslägenhet än en nyproducerad 

bostadsrätt [17]. 

 

2.7 Systematisk hyressättning 

Systematisk hyressättning brukar beskrivas som en förbättrad version utav 

bruksvärdesystemet. Modellen baseras på ett poängsystem som ska spegla hyresgästernas 

värderingar för fastighetens standard och läge. Systematisk hyressättning kan därför sägas 

vara en återgång till hur bruksvärdessystemet en gång i tiden skulle vara. 

Bruksvärdesystemet har utvecklats på olika sätt i olika delar av landet och hyrorna har inte 

bestått av de parametrar som det från början var tänkt. Exempelvis så har åldern på 

fastigheten haft stor betydelse vid hyressättningen. Det har lett till att äldre lägenheter i 

centrala områden ofta haft en lägre hyra än nyare miljonprogramslägenheter som byggts i 

utkanten av städerna [18]. 

Hyrorna som sätts med systematisk hyressättning ska påverkas av lägenhetens storlek, läge i 

huset, planlösning, tillgång till tvättstuga, sopnedkast, kvaliteten på ljudisoleringen, 

förvaringsutrymmen, modernitetsgrad, hiss, reparationsstandard, fastighetsservice, garage 

samt fastighetens kommunikationer och läge. Målet med systematisk hyressättning är att 

hyresgästerna ska få en hyra som är rättvis samt att de ska förstå hur själva hyran faktiskt är 

uppbyggd. Det innebär att två lägenheter med samma bruksvärde ska ha samma hyra. Idag 

har ungefär 50 % av lägenheter i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd en hyra som är 

satt med systematisk hyressättning. Det används i alla de största städerna förutom 

Stockholm där de använder sig utav en annan modell [18]. 

 

Systematisk hyressättningen tar många år att genomföra. Först måste alla fastigheter samt 

ett antal typlägenheter besiktigas innan arbetet med att poängsätta lägenheterna kan börja. 

Poängen sätts efter förhandlingar mellan hyresgästförening och bostadsbolagen vilket oftast 

innebär en hyresförändring för de allra flesta. Hyrorna kan både höjas och sänkas eller förbli 

orörda. Hyresgästföreningen arbetar för att förvaltningen av fastigheten ska vara en av de 

viktigaste beståndsdelarna vid hyressättningen. Detta eftersom hyresgästerna rankar 

fastighetsförvaltningen i fastigheten högt.  
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Hyresgästföreningen menar även på att det inte går att använda samma 

hyressättningsmodell i olika städer då de boendes värderingar inte ser likadana ut i hela 

landet [18]. 

 

2.7.1 Systematisk hyressättning i praktiken 

År 2004 började SABO och hyresgästföreningen sitt arbete för med att förenkla 

handledningen vid systematisk hyressättning för att få en rättvisare hyressättning. I deras 

rapport ”Handledning för bättre hyressättning” finns ett antal steg som bör följas vid 

systematisk hyressättning. Dessa steg redovisas nedan [19]. 

 

Dela in kommunen i olika områden 

Först och främst bör området/kommunen delas in i olika bostadsområden. 

Sedan bör beståndet i fastigheterna sorteras efter dess typ. Det vill säga, liknande lägenheter 

ska vara i samma grupp för att en mer rättvis hyressättning ska sättas [19]. 

 

Värdering av området   

Eftersom hyresgästerna egna värderingar ska spegla hyresnivåerna bör undersökningar 

utföras för att se hur de boende i de olika områdena värderar området de själva bor i. 

Dessutom bör de undersökas hur de värderar kringliggande områden. Faktorer som 

trygghet, kommunikationer, miljö m.m. ska vägas in för att sedan ge området ett betyg. Det 

kommer sedan att användas för att rangordna de olika områdena från de mest till de minst 

attraktiva [19]. 

 

Värdering av huset 

I det här steget ska lägenheternas standard mätas. Faktorer som tas med vid värderingen är 

ljudisolering, ventilation, el, köksstandard, badrumsstandard, balkong, gemensamma 

områden, lägenhetens fräschhet m.m. För att underlätta värderingen av huset bör man utgå 

ifrån en referenslägenhet som har en normal standard jämfört med de i området. Om en 

lägenhet har en bättre eller sämre egenskap än referenslägenheten görs ett tillägg eller 

avdrag på poängen. Det är också viktigt att värdera olika typer av hus, exempelvis så 

värderas lägenheter på marknivå högre vid kedjehus än i flerbostadshus. Därför ska en 

lägenhet med bottenvåning i ett flerbostadshus inte få en lika hög poäng som ett kedjehus 

som innehar bottenplan. Efter dessa steg kan lägenheterna klassificeras i olika 

standardklasser. I dessa klasser kommer sedan skillnader mellan de olika lägenheterna att 

jämföras [19]. 

 

Förvaltningskvalitét 

Trots att kvaliteten på förvaltningen rankas högt av hyresgästerna är skillnaderna mellan 

olika fastighetsägare stora. Det är därför viktigt att bestämma hur hyran ska påverkas av 

skillnader i förvaltningskvalitét [19]. 
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Poängsättning 

Efter att arbetet med att sortera och rangordna fastigheterna är klart ska de konverteras till 

poäng. Den fastigheten som ges lägst betyg, förutsatt att den har lägsta godtagbara standard 

tilldelas ett poängvärde på 100. Anledningen till att värdet 100 väljs för den fastigheten med 

lägst betyg är att det blir enkelt att redovisa de olika hyresnivåerna och jämföra de i procent. 

 

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget bestämmer den maximala skillnaden mellan den 

bästa och sämsta fastigheten. Om det bestäms att skillnaden mellan den sämsta och bästa 

fastigheten är 70 % så betyder det att den bästa kommer att tilldelas 170 poäng och den 

sämsta 100 poäng [19]. 

 

Relativa lägenhetspoäng 

Med relativa lägenhetspoäng menas att lägenheterna ska tilldelas olika poäng beroende på 

dess storlek. Det är tänkt att lägenheter med fler rum utnyttjar det som ingår i hyran som 

värme, varmvatten och tvättstuga i större utsträckning än mindre lägenheter. Därför tilldelas 

de en högre poäng, vilket i sin tur leder till en högre hyra. Lägenheterna tilldelas således en 

poäng utefter antal rum innan man adderar antalet kvadratmeter för lägenheterna innan 

lägenhetspoängen fås fram [19]. 

 

Korrigeringspoäng 

För en ännu mer rättvis bedömning av lägenheterna används korrigeringspoäng. Där kan 

lägenheter antingen få tillägg eller avdrag. Exempelvis så är en balkong i söderläge mer värt 

än en i norrläge och i en fastighet som har 7 våningar med hiss är det mer värt att bo högst 

upp än på våning 2 till 6 [19]. 

 

Datainläggning 

Nästa steg bör vara att lägga in all data om lägenheterna i beståndet. Data som ska läggas in 

är storleken på lägenheten, lägenhetstyp, nuvarande hyra, våningsplan, vädersträck, 

balkong, lägenhetspoäng mm [19]. 

 

Preliminär hyra 

De totala hyresintäkterna som fastighetsföretaget har ska delas med poängen för alla olika 

områden i beståndet. Hyresintäkterna delas på poängen för att få fram förhållandet mellan 

intäkterna och poängen. På så sätt visas det tydligt hur mycket en poäng är värd i kronor. 

Årshyran räknas då fram som kvoten mellan intäkterna och poängen multiplicerat med 

lägenhetspoängen [19]. 
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3. Beräkningsexempel vid hyressättning 
I det här avsnittet kommer beräkningsexempel på hur hyrorna sätts för tre kommunala 

bostadsföretag i städerna Göteborg, Malmö och Umeå att illustreras. Informationen har 

hämtats ifrån företagens hemsidor, rapporter samt muntliga källor ifrån anställda i 

företagen. Företagen använder sig utav systematisk hyressättning likt det i 2.7.1 

”Systematisk hyressättning i praktiken” med vissa olikheter företagen emellan.  

 

3.1 Beräkningsexempel AB Bostaden, Umeå 

I det här exemplet kommer 3 hyreslägenheters hyra att beräknas fram. Hyrorna i AB 

Bostadens fastighetsbestånd bestäms genom deras hyressättningsmodell ”Nya poängen” 

[20]. 

Steg a – Lägenhetspoäng 

Varje lägenhet klassas utifrån dess köksstandard och antal rum innan den får en grundpoäng 

Antal rum Köksstandard Poäng 

1 kök 34 

2 kök 40 

3 kök 44 

4 kök 49 

5 kök 52 

 

1 poäng/m² adderas även på grundpoängen. Det görs utan hänsyn till lägenheternas 

standard [20]. 

 

Exempellägenheter: 

Lägenhet Yta (Kvm) Lägenhetens typ Värde lägenhetstyp Poäng 

1 60 2 rum och kök 40 100 

2 76 3 rum och kök 44 120 

3 101 4 rum och kök 49 150 

 

Steg b – Korrigeringspoäng  

En referenslägenhet med grundstandard jämförs sedan med lägenheterna. Har lägenheterna 

en egenskap som är bättre eller sämre än grundstandarden för en viss egenskap läggs eller 

dras en poäng av. Exempel på saker som kan ge tillägg och avdrag: Hiss, väderstreck, 

balkongstorlek vitvaror, störningar mm [20]. 

 

Exempellägenheterna: 

Vi antar att lägenhet 1 och 2 har en bättre standard än standardlägenheten och att lägenhet 

3 har en sämre standard. 
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Lägenhet Poäng 

1 6 

2 1 

3 -3 

 

 

Steg c – Fastighetsstandard 

Alla lägenheter tilldelas en poäng på 100 som grund vilket motsvarar en lägenhet med 

grundstandard. Precis som i steg b görs tillägg eller avdrag beroende på dess utrustning. 

Exempel på saker som kan ge tillägg och avdrag: Fönsterstandard, ljudisolering, IT- nät, 

ventilation mm [20]. 

 

Exempellägenheterna: 

Vi antar att lägenhet 1 och 2 har en bättre standard än standardlägenheten och att lägenhet 

3 har en sämre standard. 

Lägenhet Poäng 

1 + 15 

2 + 3 

3 -2 

 

Steg d – Stadsdel och livsmedel 

I det här steget kommer lägenheterna att klassas utefter vilken del av staden de är belägna i 

samt distansen till Centrum/livsmedelsaffärer. Vi antar att lägenhet 1 ligger i område 40, 

lägenhet 2 område 198 och lägenhet 3 i område 217 [20]. 

Steg e – Miljö 

Här klassas fastighetsrådets standard. Exempel på faktorer som värderas: Trafiksäkerhet, 

buller och störningar, parkering, estetiska kvalitéer, sophantering mm. Vi antar att lägenhet 

1 får +4 poäng, lägenhet 2 får -1 poäng och lägenhet 3 får +1 poäng [20]. 

 

Värderingsområde Grundpoäng Steg (c) Steg (d) Steg (e) Summa 

40 100 15 8 4 127 

198 100 3 8 -1 110 

217 100 -2 21 1 120 

 

Hyressättning 

Innan hyrorna räknas fram måste poängen summeras för varje lägenhet. Lägenhetspoängen 

som beräknades i steg a ska multipliceras med summan av poängen för steg (c-e). 

Sedan multipliceras poängen i steg (b) med grundpoängen som är 100. Summan av dessa två 

blir lägenhetens totalpoäng, se exemplet nedan [20]. 
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Lägenhet Poäng steg (a) Poäng (b) Steg (c-e) Grundpoäng Total poäng 

1 100   x 127   12 700 

   6  x 100 600 

          Σ 13 300 

2 120   x 110   13 200 

   1  x 100 100 

          Σ 13 300 

3 150  x 120  18 000 

   -3  x 100 -300 

          Σ 17 700 

 

Vi antar att AB Bostaden ska ta ut 460 miljoner kr i hyra i år. Den summan bestäms efter 

kalkylförhandlingarna. Vidare summeras alla poäng i alla lägenheter som AB Bostaden har. Vi 

antar den summan till 100 miljoner poäng i detta exempel. För att beräkna ut hur många 

kronor en poäng motsvarar delar vi: 460 mkr/ 100 Mkr = 4,6 kr/poäng. Sedan multipliceras 

poängvärdet med lägenhetens totalpoäng för att få fram årshyran [20]. Se exemplet nedan. 

 

Lägenhet Yta Totalpoäng Poängvärde Årshyra (kr) Årshyra/m²  Månadshyra (kr) 

1 60 13 300 x 4,6 61 180 1020 5 098 

2 76 13 300 x 4,6 61 180 805 5 098 

3 101 17 700 x 4,6 81 420 806 6 785 

 

3.2 Beräkningsexempel Poseidon, Göteborg 

I det här exemplet kommer 3 nyproducerade hyreslägenheters hyra att beräknas fram. 

Hyrorna för nyproducerade lägenheter i Poseidons fastighetsbestånd bestäms genom deras 

hyressättningsmodell som har 4 steg [21]: 

 

1. Kalkylförhandlingar med hyresgästföreningen vilket resulterar i en överenskommelse 

om vilken hyra som ska tas ut under året. 

2. Relativ hyra tilldelas lägenheten där lägenhets typ och yta utgör grunden. 

3. Korrigeringsfaktorer bedöms. 

4. Årshyran beräknas. 

 
Tillvägagångssättet i denna modell är i grova drag att efter förhandlingarna med 

hyresgästföreningen där den totala hyran för fastigheten bestäms tilldelas lägenheterna ett 

relativt tal. Det relativa talet används för att kunna jämföra olika lägenheter oavsett dess 

storlek. Det relativa talet adderas sedan med lägenhetens area. Efter det tas ett 

korregeringsvärde fram som adderas eller subtraheras till lägenhetens tilldelade poäng 

beroende på dess utrustning för att slutligen få fram den slutgiltiga hyran [21]. 

 
För att få en enklare bild av hur denna modell tillämpas kommer 3 exempellägenheter med 

namnen lägenhet 1,3 och 8 som innehar varierande storlek och standard att användas för att 

illustrera hur hyran sätts. 



15 (71) 

 

 
Steg 1. Kalkylförhandlingar med hyresgästföreningen 

Vi antar att de totala hyresintäkterna för dessa lägenheter har förhandlats fram till  

320 250 kr för detta år. 

 
Steg 2. Relativ hyra 

Ett relativt tal (Re tal) tal beräknas genom att summera poängvärdet ifrån 

lägenhetstypsvärdestabellen och dess area. 

 
   Lägenhetstypsvärden 

Typ Värde 

1 rok 40 

2 rok 45 

3 rok 50 

4 rok 54 

5 rok 57 

 

 

Lägenhet Yta (Kvm) Lägenhetens typ Värde lägenhetstyp Relativ hyra 

1 35 1 rum och kök 40 75 

3 55 2 rum och kök 45 100 

8 91 4 rum och kök 54 145 

 

Steg 3 – Korregeringsvärde 

Korregeringsvärdet beräknas fram genom att lägenheterna får avdrag eller tillägg beroende 

på dess utrustning (se bilaga 1 för korregeringsvärden). I bilagan finns de tillägg och 

poängavdrag som görs beroende på lägenhetens standard och utrustning. Exempelvis så ges 

poängavdrag om lägenheten befinner sig o norr eller östläge. Andra faktorer som kan ge 

tillägg eller avdrag kan vara balkongstorlek, fönster i badrum, avsaknad av hiss, utsikt och 

insyn [21]. 

 

Exempellägenheter:  

Tabell 4: Korrigeringsvärdestabell [21]. 
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Efter att ett korrigeringsvärde (korr) räknats ut adderas det med det relativa värdet (Re) 

Lägenhet Re Korr Re+Korr 

1 75 -16 59 

3 100 9 109 

8 145 21 166 
   334 

 

Nästa steg är att räkna fram hyrorna. Detta görs genom att dela hyresintäkterna för 

lägenheterna. I detta falla 320 250 kr delat med det totala värdet av Re+korr för att ta reda 

på hur många kr varje Re+korr- poäng är värt. 

 

Det ger oss att: 

320 250/334 = 958,83 kr. Varje Re+korr- poäng är värd 958,83 kr. 

 

Nästa steg är att multiplicera 958,83 med antalet Re+korr-poäng som lägenheterna har för 

att få fram årshyran [21]. 

 

Lägenhet Re+korr Grundvärde Årshyra 

1 59  x 958,83 56 571 kr 

3 109  x 958,83 104 513 kr 

8 166  x 958,83 159 166 kr 
  

 320 250 kr 

 

Sammanfattning: 

Lägenhet Yta Årshyra Månadshyra Hyra/m2 

1 35 56 571 kr 4 714 kr 1 616 kr 

3 55 104 513 kr 8 709 kr 1 900 kr 

8 91 159 166 kr 13 264 kr 1 749 kr 

 

3.2.1 Kommentarer om Poseidons modell 

Trots att få parametrar tas med vid hyressättningen för nyproducerade lägenheter i 

Poseidons modell har de en stor påverkan på hyresnivån. Ett exempel på det är en 

nyproducerad fastighet där båda lägenheterna har samma standard fast olika lägen i 

fastigheten. Om den ena lägenheten har havsutsikt och den andra har en utsikt som klassas 

som dålig samt har insyn kan det skilja nästan 45 % i hyresnivå. En fördel med att använda få 

parametrar är att det blir relativt enkelt att hitta jämförbara lägenheter vid eventuella 

hyrestvister. 

 

Det kan vara svårt att få en uppfattning om lägets betydelse vid hyressättningen i Poseidons 

modell för nyproduktion. Detta eftersom den är ”inbakad” i fastighetens totala hyra som 

förhandlats fram vilket gör det svårt att se dess verkliga värde på hyresnivåerna.  
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3.3 Beräkningsexempel Malmömodellen, Malmö 

I Malmömodellen används ett poängsystem där cirka 180 parametrar används för att 

bedöma lägenhetens standard. Parameterlistan har förhandlats fram mellan MKB och 

hyresgästföreningen och tar upp alltifrån jordfelsbrytare till diskbänksbelysning. 

Omgivningen är också en viktig del i hyressättningen och är uppdelad i tre delar, läget i 

området, dess våningsplan samt vart i staden lägenheten är belägen. Innan parameterlistan 

används får alla lägenheter ett grundvärde på 366 bruksvärdeskoefficienter (BVK) 

oberoende av dess standard och storlek för att täcka kostnaderna för personal, drift och 

underhåll. Sedan läggs ett värde på från 40 upp till 230 beroende på lägenhetens läge [2]. 
 

Räkneexempel enligt Malmömodellen 

I Malmömodellen bestäms hyrorna efter åtta steg: 

1. Relativ lägenhetspoäng ges till lägenheten 

2. Grundläggande BVK ges till lägenheten 

3. Lägenhetsstandard bestämds 

4. Fastighetsstandard bestäms 

5. Läget bestäms 

6. BVK poängen summeras och en preliminär månadshyra bestäms 

7. Avvikelser i lägenheten bestäms 

8. Månadshyran sätts [2]. 

 

För att få en bättre uppfattning om hur Malmömodellen tillämpas kommer 3 

exempellägenheter belägna i områdena Lorensborg och Slottsgården i Malmö med 

varierande storlek och standard att användas för att illustrera hur hyran sätts. 

 

Steg 1 – Relativ hyra 

Den relativa hyran består av dess area samt lägenhetstyp. Arean summeras med värdet för 

lägenhetstypen och ger den relativa hyran [2]. Se tabellen nedan för lägenhetstypernas 

poängvärden.  

 

Typ Värde 

1 rok 40 

2 rok 45 

3 rok 50 

4 rok 54 

5 rok 57 

 
Exempellägenheter:  

Lägenhet Yta (m²) Lägenhetstyp Värde Relativ hyra 

1 40 1 rok 40 80 

2 60 2 rok 45 105 

3 75 3 rok 50 125 
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Steg 2 - Bruksvärdeskoefficient (BVK) 
Alla lägenheter får 366 BVK poäng oberoende av dess storlek, läge och typ [2]. 

 

Exempellägenheter: 
Steg – 1 Relativ hyra 

Steg – 2 Grundstandard 

 

Lägenhet Relativ hyra Grundstandard 

1 80 366 

2 105 366 

3 125 366 

 

2.1 Grundstandard 

Nedan är en tabell som visar grundstandarden för MKBs lägenheter. Tabellen har tagits fram 

med hjälp av hyresgästföreningen och används vid hyressättningen av lägenheterna [2]. 

 

Grundstandard         
       

Lägenhetsnivå 1 rok 2 rok 3 rok >4 rok 

Hall Ja 

Vardagsrum Parkettgolv 

Övriga rum Platsmatta 

Badrum Platstmatta på golv och väggar 

Badrum Duschhörna/badkar 

Separat wc - Ja (>74,9 kvm) Ja 

Kök, kyl & frys Enkel Dubbel 

Kök, diskbänk Högre än 88 cm 

Kök, spis Ja Minst 4 plattor 

Kök, matplatser 4 pers 6 pers 8 pers 

Planlösning - Genomgående lägenhet 

Balkong - Ja 

Förvaringsutrymmen I förhållande till lägenhetsstorlek 

Takhöjd Minst 2,40 m i halva lägenheten 

       
  Alla lägenhetsstorlekar 

Fastighetsnivå      

Gård Viss växtlighet 

Gård Få sittplatser 

Gård Två lekredskap 

Sophantering På gård under tak 

Förråd Osektionerade 

Cykelställ Under tak 

Port Öppen dagtid & låst natetid/ portkod 

Tvättstuga Målad, i källare eller separat tvätthus 

Tvättstuga Två tvättmaskiner 

Tvättstuga Centrifug & torkskåp/ torkrumlare 

Tvättstuga 16-25 hyresgäster per tvättstuga 
Tabell 5: Grundstandard för de olika lägenhetstyperna [2]. 
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Lägenhetens grundstandard varierar beroende på dess typ vilket kan ses i tabell 5. 

Exempelvis så har alla typer av lägenheter plastmatta på golv och väggar som grundstandard 

i badrummen. Det går även att utläsa att grundstandarden för 4 rok och större har dubbel 

kyl och frys som grundstandard tillskillnad från de mindre där endast en kyl och frys är 

grundstandard. Värt att notera är att grundstandarden på fastigheterna är samma 

oberoende på lägenheterna typ och storlek [2]. 

 

Steg – 3 Lägenhetsstandard 

I det här steget bedöms standarden för majoriteten av lägenheterna i en fastighet beroende 

på dess lägenhetsstandard. Om en majoritet av lägenheterna har parkettgolv i övriga rum 

kommer ett tillägg att tilldelas i och med att de skiljer sig från grundstandarden [2]. 

 

Exempellägenhet: 1 (Slottstaden) 

Lägenhetsstandard   BVK 

Badrum till ¾ kaklat med klinker  17,8  

Fönster i badrum   1,8 

Säkerhetsdörr   9,2 

Spisfläkt med utsug   4,5 

Diskbänksbelysning   1,9 

Stor balkong 7-10 (kvm)   3,6  

Summa    38,8  

 

Exempellägenheterna: 2 och 3 (Lorensborg) 

Lägenhetsstandard   BVK 

Badrum till ¾ kaklat med klinker  17,8  

Fönster i badrum   1,8 

Säkerhetsdörr   9,2 

Spisfläkt med utsug   4,5 

Diskbänk lägre än 88 cm   -7,1 

Diskbänksbelysning   1,9 

Balkong saknas   -10,7  

Summa    17,4  

 

Sammanfattning: 

Lägenhet Relativ hyra Grundstandard Lägenhetsstandard 

1 80 366 38,8 

2 105 366 17,4 

3 125 366 17,4 
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Steg 4 - Fastighetsstandard 

I det här steget bedöms standarden för lägenheterna i en fastighet beroende av dess 

fastighetsstandard och fungerar på precis samma sätt som vid lägenhetsstandarden [2]. 

 

Exempellägenheterna: 1, (slottstaden), 2 och 3 (Lorensborg) 

Fastighetsstandard    BVK 

Porttelefon     3,8  

Sophantering inomhus    1,7 

Lekplats saknas    -3,6 

26 – 30 hyresgäster per tvättstuga   -3,6 

Helkaklad tvättstuga    7,1 

Summa     5,4  

 

Sammanfattning exempellägenheterna 

Lägenhet Relativ hyra Grundstandard Lägenhetsstandard Fastighetsstandard 

1 80 366 38,8 5,4 

2 105 366 17,4 5,4 

3 125 366 17,4 5,4 

 

Steg – 5 Läge 

Poängvärdet för läget bestäms utav tre kriterier, vart i staden lägenheten är belägen, vart i 

området lägenheten är belägen (mikroläge) samt dess våningsplan. Observera att läge inte 

har någon grundstandard utan den poängsätts efter en värdetabell med bestämda värden 

för olika områden se tabell nedan [2]. 

 

Lägesgrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BVK 230 180 140 120 100 80 70 60 50 40 

 

 

Våningsplan 
Med 
hiss 

Utan 
hiss 

Överst 5 5 

9-16 17 - 

6-8 14,5 - 

2-5 10 0 

1 2,5 -2,5 

Bv/Loftg -15 -15 

Källarhiss 2 - 
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Lägessummering 

Lägenhet 1 2 3 

Område Slottsstaden, grupp 2 Lorensborg, grupp 4 Lorensborg, grupp 4 

områdespoäng 180 120 120 

mikroläge - Störande utsikt Störande utsikt 

mikrolägespoäng 0 -8,1 -8,1 

våningsläge 4 av 4 2 av 4 3 av 4 

våningslägespoäng 5 0 0 

summa 185 111,9 111,9 

 
 
 
  

Lägenhet 1 2 3 

Relativ hyra 80 105 125 

Grundstandard 366 366 366 

Lägenhetsstandard 38,8 17,4 17,4 

Fastighetsstandard 5,4 5,4 5,4 

Lägesstandard 185 111,9 111,9 

Summa BVK 675,2 605,7 625,7 

 

Som tabellen tydligt visar har läget en stor påverkan på hyressättningen i Malmö i jämförelse 

med dess lägenhets och fastighetsstandard. 

 

Steg 6 - Preliminär månadshyra 

För att få fram den preliminära månadshyran summeras BVK poängen ihop och multipliceras 

med den relativa hyran och delas slutligen med 12. 

 

Preliminär årshyra = Summa BVK x Relativ hyra 

Preliminär månadshyra = Preliminär årshyra/12 

 

Lägenhet Relativ hyra Summa BVK Prel. årshyra Prel. månadshyra 

1 80 675,2 54 016 kr 4 501 kr 

2 105 605,7 63 599 kr 5 300 kr 

3 125 605,7 75 713 kr 6 309 kr 

     
 

Steg 7 - Avvikelser i lägenheterna 

Avvikelser i lägenheterna bestäms för varje enskild lägenhet tillskillnad från tidigare då vi 

bestämde lägenhets och fastighetsstandarden. I detta steg räknas inte BVK poäng utan 

poängen är redan omvandlade till kronor per månad [2]. 

 

 

 

 

Sammanfattning av exemepellägenheterna 
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Lägenhet 1 2 3 

Varmluftsugn 43 - - 

Klinkergolv 142 - - 

Mikrovågsugn 25 25 - 

Diskmaskin - 141 141 

Spis med keramikhäll - 35 35 

Laminatgolv i v- rum - - -71 

Summa (kr) 210 201 105 

 

Steg – 8 Månadshyran sätts 

Det sista steget i Malmömodellen är att addera avvikelser i lägenheten till den preliminära 

månadshyran för att få den riktiga månadshyran [2]. 

 

Lägenhet Prel månadshyra Avvikelser Månadshyra 

1 4 501 kr 210 4 711 kr 

2 5 300 kr 201 5 501 kr 

3 6 309 kr 105 6 414 kr 

 

 
 

3.3.1 Kommentarer om Malmömodellen 

Eftersom Malmömodellen använder sig av stort antal parametrar vid hyressättningen av 

deras lägenheter kan det vid hyrestvister leda till problem. Detta eftersom det blir svårt att 

hitta jämförelselägenheter som liknar lägenheten i fråga då hyrorna kan ligga på ungefär 

samma nivåer men kan vara uppbyggda av olika faktorer [2]. 

 

Som tidigare sagt är hyresnivåerna i Malmömodellen uppbyggda av många olika parametrar 

och dessa kan anses som överflödiga då de generellt har en låg påverkan på hyran. En annan 

”brist” i Malmömodellen är att tillbehörens standard inte tas i beaktning vid 

hyressättningen. Det hade troligen lett till en större acceptansnivå från hyresgästerna men 

anses inte vara värt att utföra. Det hade inneburit mycket arbete för något som knappt 

påverkar hyran [2]. 

Visar det sig att hyran som satts är för hög eller låg kan den komma att bedömas 

separat. Detta har inträffat vid ett antal centrala lägenheter och fick således en ny hyra 

som bestämdes genom förhandlingar mellan MKB och hyresgästföreningen [2]. 



23 (71) 

 

 
Systemet är enkelt att sätta sig in i för hyresgästerna och de kan se varför vissa lägenheter i 

samma område har lägre eller högre hyra och därmed ökar deras acceptansnivå för 

Malmömodellen [2]. 

 

Bruksvärdesprincipen menar på att hyresgästernas egna värderingar ska synas i hyran vilket 

innebär att hyran till stor del bör utefter dess läge. Ett problem med detta är att veta vart 

gränsen ska dras, hur mycket ska läget styra utan att det blir marknadshyror. I 

Malmömodellen har lägets storlek på hyran förhandlats fram mellan MKB och 

Hyresgästföreningen utan protester från hyresgästerna vilket kan ses som att lägets 

påverkan på hyran verkligen motsvarar deras förväntningar [2] 

 

Vid en hyreshöjning vid attraktiva lägen kommer intäkterna öka samt att värdet på 

fastigheten går upp. Detta leder till att eventuell ombildning till bostadsrätter blir mindre 

fördelaktigt eftersom vinstenmarginalen minskar vilket i teorin skulle minska antalet  

ombildningar, något som både hyresgästföreningen och MKB vill [2]. 

 

3.4 Jämförelse mellan företagens hyressättningsmodeller. 

Beräkningsgången mellan de tre företagen är snarlikt. Först beräknas en relativ hyra fram 

som baseras på lägenhetens antal rum, storlek och köksstandard. Vid nästa steg adderas 

eller subtraheras poäng beroende på lägenhetens fastighets och lägenhetsstandard. Här 

skiljer sig modellerna åt en del då MKBs hyressättningsmodell har långt fler variabler som tas 

med vid hyressättningen. Fördelen med det är att acceptansnivåerna och förståelsen 

troligen ökar bland hyresgästerna. Nackdelarna med att ha så många variabler är som sagt 

att det blir svårt att hitta jämförelselägenheter vid eventuella hyrestvister och att det 

innebär mer arbete för något som knappt påverkar hyresnivåerna. 

 

Vid beräkningen av slutgiltig månadshyra finns likheter mellan Poseidons och AB Bostadens 

hyressättningsmodeller. De delar den totala summan av de framförhandlade hyresintäkterna 

med antalet poäng för att se hur mycket en poäng är värd i kronor. Sedan bestäms 

lägenheternas hyror beroende på antalet poäng de har. I MKBs modell multipliceras 

summan av dess BVK poäng med dess relativa hyra för att få fram årshyran i kronor. 

 

Redan nu kan MKBs hyresbeståndsdelar visas vilket också illustreras med två figurer. 

Resultaten från regressionerna bör efterlikna figurerna, det vill säga att en lägenhet i ett 

högt värderat område kommer att ha en hyra som till cirka 30 % består av dess läge. 
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4. Dataanalys 

I det här avsnittet kommer resultatet av regressionerna att redovisas, förklaras och jämföras 

Data har samlats in ifrån MKB i Malmö och ifrån Bostadsbolaget i Göteborg. Regressioner 

kommer endast att utföras på MKBs och Bostadsbolagets fastighetsbestånd eftersom data 

från de andra företagen varit otillgängligt. 

 

4.1 Empirisk studie och regressioner 

 

Definition boendekvalitet  

Boendekvalitet kan definieras som flera olika variabler eller egenskaper som tillsammans ger 

ett värde på ett boende. Det kan vara allt ifrån storleken på lägenheten, antalet rum, läge i 

fastigheten, ålder på huset, till andra variabler som är svåra att mäta, exempelvis områdets 

rykte. Värt att poängtera är att variabler som är högt korrelerade med varandra inte kan 

användas i samma regression.  

 

Hedonisk modell  

För att kunna utvärdera hyresnivåskillnaderna i MKBs och Bostadsbolagets fastighetsbestånd 

kommer hedoniska regressioner att utföras. Regressionerna kommer visa hur mycket olika 

boendekvalitetsvariabler påverkar hyrorna.  

 

Formel: 𝑅𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑋𝑖 + 𝑐𝑖𝐷𝑖 + 𝑒𝑖 

 

R=den beroende variabeln, i vårt fall hyra per kvadratmeter 

X= oberoende variabel, i vårt fall fastighetsegenskaper 

D= oberoende variabel, i vårt fall områdesvariabler 

e= ekvationens felterm [1]. 

 

Eftersom syftet är att jämföra skillnader i hyresnivåer kommer hyra per kvadratmeter att 

väljas som den beroende variabeln. Detta eftersom hyresnivåerna ärr uppbyggda av både 

fastighetensegenskaper och områdesvariabler. Med hjälp av denna modell kommer vi kunna 

se hur hyrorna för MKBs och Bostadsbolagets hyror är uppbyggda. Eftersom hyrorna sätts 

efter företagens hyressättningsmodeller och årliga hyresförhandlingar kommer modellen 

visa resultatet av dessa. 

 

Data 

Data har samlats in från ifrån MKB i Malmö och Bostadsbolaget i Göteborgs 

fastighetsbestånd. I Malmö har data på ungefär 22 000 lägenheter samlats in och i Göteborg 

har data på ungefär 24 000 lägenheter samlats in. 
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4.2 Datamaterial MKB, Malmö 

I Malmö har data samlats in på över 22 000 lägenheter ifrån MKBs fastighetsbestånd. Dessa 

är utspridda på 10 olika värderingsområden. 
  

Utifrån insamlad data kan information utläsas om lägenheternas egenskaper. Exempel på 

det är lägenheternas yta, byggår, antal rum, om lägenheten delas med andra, om det är en 

studentbostad, seniorboende samt vilken köksstandard den har. Se tabell 6 för definitioner 

av olika variabler för regressionen som utförs på MKBs lägenheter. 

 

Variabel   Definition   Form 

hyram2  Hyra per kvadratmeter  Kr/m² 

antalrum  antalet rum (rok)  St 

studentlgenhet Dummy för studentlägenhet  1=studentlägenhet 

seniorboende Dummy för seniorlägenheter  1=seniorboende 

Delatboende Dummy för delat boende  1=delat boende 

Kokskp  Dummy för kokskåp  1=kokskåp 

Kokvr  Dummy för kokvrå  1=kokvrå 

bottenv  Dummy för bottenvåning  1=bottenvåning 

Lgegrupp  områdesgrupp  1-10 

avstndhav avstånd till hav  meter 

modernahus hus byggda 1996 eller senare  år 

attionittiohus hus byggda mellan år 1976-1995  år 

miljonpr  hus byggda under miljonprogrammet (65-75) år 

gamlahus2 hus byggda mellan 1950-1976  år 

gamlahus1 hus byggda tidigare än 1950   år 

Tabell 6: Definitioner av olika variabler    
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4.2.1 Regression MKBs fastighetsbestånd 

I det här avsnittet kommer resultaten av regressionen att presenteras och diskuteras. 
Tabell 7: Resultat av regression 1 och 2 

 

 

 

Regression:                                
N 

1 
22160   

2 
22160   

R² 0.67     0.67     

Beroende variabel:  
Hyram2       
antalRum Koeff T VIF        Koeff %      T VIF 

2 -210.02 -54.59 3.91 -14.89% -51.77 3.91 

3 -275.57 -68.57 4.13 -19.99% -66.53 4.13 

4 -335.90 -71.42 2.41 -25.20% -71.67 2.41 

5 -370.61 -48.71 1.32 -28.35% -49.85 1.32 

6 -458.97 -27.23 1.06 -35.13% -27.88 1.06 

7 -411.20 -10.53 1.01 -31.18% -10.68 1.01 

10 -572.79 -5.78 1.00 -47.80% -6.46 1.00 
 
studentlgenhet 43.41 4.74 2.46 2.73% 3.98 2.46 

seniorboende -11.89 -2.18 1.05 -0.81% -2 1.05 

Delatboende 158.09 6.27 1.04 6.59% 3.5 1.04 

Kokskp 183.06 22.76 2.50 12.12% 20.16 2.50 

Kokvr 21.30 4.81 1.67 2.07% 6.25 1.67 

bottenv -5.63 -2.29 1.03 -0.53% -2.89 1.03 
 
lgegrupp       
2 -194.48 -26.18 1.41 -12.26% -22.08 1.41 

3 -282.89 -58.41 4.02 -19.39% -53.55 4.02 

4 -240.45 -43.52 3.10 -15.96% -38.65 3.10 

5 -318.44 -61.20 2.96 -21.66% -55.69 2.96 

6 -305.31 -56.50 5.09 -20.66% -51.14 5.09 

7 -353.03 -61.33 3.70 -24.35% -56.59 3.70 

8 -332.91 -55.36 3.23 -22.84% -50.81 3.23 

9 -406.90 -59.72 1.98 -28.99% -56.92 1.98 

10 -389.47 -62.44 3.75 -28.82% -61.81 3.75 
 
avstndhav -0.01 -12.34 2.01 0.00% -14.91 2.01 

attionittiohus -157.05 -30.79 1.91 -10.90% -28.58 1.91 

miljonpr -254.88 -58.71 3.87 -18.87% -58.15 3.87 

gamlahus2 -177.97 -49.79 3.56 -12.52% -46.84 3.56 

gamlahus1 -163.92 -39.59 2.11 -11.73% -37.9 2.11 
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I regression 1 utläses R²=0,67 vilket innebär att modellen har en förklaringsgrad på 67 %. 

Vidare till antal rum. 1 rum inte är med i resultatet eftersom att den används som en bas där 

den jämförs med de andra rumsstorlekarna. Antalrum 2 har en negativ koefficient som är -

210 vilket betyder att en lägenhet med två rum har en hyra som är 210 kr/m² lägre jämfört 

med en lägenhet med 1 rum. Vi ser också att ju fler rum en lägenhet har desto lägre hyra/m² 

har den. Viktigt att påpeka är att dessa lägenheter med fler rum inte har en lägre 

månadshyra bara för att de har en lägre hyra/ m². Detta kan jämföras med 

bostadsrättsmarknaden där stora lägenheter ofta har ett högre pris men ett lägre pris per 

kvadratmeter.  

 

De boende i studentlägenheterna betalar en hyra som är ungefär 43 kr högre per 

kvadratmeter. Detta kan förklaras med att studentlägenheter oftast består av ett rum och är 

små till ytan vilket ger de en högre hyra/ m². Boende i seniorlägenheterna betalar 11 kr/m² 

mindre för varje kvadratmeter. Vidare till delat boende så kan vi se att koefficienten är 

positiv vilket innebär en högre hyra/m². Det kan tyckas märkligt att de som delar boende har 

en högre hyra/m². En förklaring till det är att majoriteten av lägenheterna som har ett delat 

boende är studentlägenheter. 

 

För variabeln ”lgegrupp” har lägesgrupp 1 används som bas och jämförts med de andra 

lägesgrupperna. Det går att läsa av att lägesgrupp 1 är den dyraste att bo i och att det blir 

billigare ju ”sämre” område lägenheten befinner sig i. Det går även att utläsa att en del 

lägesgrupper i bättre/sämre områden har en lägre/högre kvadratmeterhyra. 

 

Vidare till husets ålder. ”moderna hus” är inte med i resultatet eftersom den använts som 

bas för att jämföras med de andra åldersvariablerna. Det går att utläsa ett negativt värde för 

koefficienten för alla tidsepokrar vilket innebär att alla har en lägre hyra/m² jämfört med hus 

som är byggda efter 1996 eller ”moderna hus” som de kallas i regressionen. Den största 

skillnaden finns som förväntat hos husen som byggts under det så kallade 

miljonprogrammet. Skillnaden är ungefär 255 kr/m² vilket innebär att kvadratmeterhyran för 

en lägenhet byggt under miljonprogrammet har en hyra som är ungefär 255kr/m² lägre än 

för nya moderna hus. 

 
I regression 2 finner vi samma regression som i regression 1. Skillnaden är att resultaten är 

uttryckta i procent för att få en bättre överblick av resultatet. För att förklara hur regression 

2 ska tolkas tas variabeln studentlägenhet som exempel. Koefficienten för 

studentlägenheterna är positiv (2,73 %) vilket innebär att kvadratmeterhyran för 

studentlägenheter är 2,73 % högre än för ”vanliga” lägenheter. 
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4.2.2 Modellen som värderingsmodell 

Den hedoniska regressionen ger ett värde på hur de olika variablerna påverkar hyran/m². 

Det går även att använda modellen omvänt så att den fungerar som en värderingsmodell. 

Med hjälp av två exempellägenheter byggda under olika tidpunkter kommer detta att 

illustreras.  Exempellägenheterna kommer att placeras i 6 olika bostadsområden som 

innehar varierande lägespoäng. Alla variabler kommer att hållas konstanta förutom 

lägesgrupperna. Detta för att se hur mycket lägenhetens läge påverkar hyressättningen. 

Förklaringar av tabellerna och resultatet diskuteras i avsnittet efter. 

 

 

 

Exempellägenhet 1 Lägesgrupp   Månadshyra   hyra/m² 

Exempel 1  1  8 756  1 501 

Exempel 2  2  7 723  1 324 

Exempel 3 3  7 140  1 224 

Exempel 4 5  6 883  1 180 

Exempel 5 7  6 563  1 125 

Exempel 6  10  6 452  1 106 

Tabell 9: Resultaten av värderingsmodellen         
 

Exempellägenhet 2   

Antal rum 2 

Yta  40 m² 

Lägenhetstyp Lägenhet 

Byggd 2005 

Bottenvåning Nej 

lägesgrupp 1,2,3,5,7,10 
Tabell 10: Beskrivning av exempellägenheten 

    

Exempellägenhet 2 Grupp   Månadshyra   hyra/m² 

Exempel 1  1  5 813  1 744 

Exempel 2  2  5 220  1 566 

Exempel 3 3  4 890  1 467 

Exempel 4 5  4 740  1 422 

Exempel 5 7  4 557  1 367 

Exempel 6  10  4 493  1 348 

Tabell 11: Resultaten av värderingsmodellen         

Exempellägenhet 1   

Antal rum 3 

Yta  70 m² 

Lägenhetstyp Lägenhet 

Byggd 1955 

Bottenvåning Nej 

lägesgrupp 1,2,3,5,7,10 

Tabell 8: Beskrivning av exempellägenheten   
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4.2.3 Kommentarer om värderingsmodellen  

För exempellägenhet 1 hålls alla parametrar lika förutom lägesgruppen. Detta för att se hur 

en lägenhets månadshyra påverkas av dess lägesgrupp.  Lägesgrupperna som kommer att 

testas är 1,2,3,5,7 och 10 där 1 är bästa läge och 10 är sämsta läge. Område 10 värderas till 

82,6 % sämre än område 1 enligt Malmömodellen. Utifrån resultatet för månadshyran ser vi 

att lägesgrupp 1 har den högsta månadshyran och grupp 10 den lägsta vilket är något som 

tydligt syns i regression 1 och 2. Skillnaden mellan lägenheten i det bästa och det sämsta 

området är 395 kr per kvadratmeter vilket innebär att område 10 har en kvadratmeterhyra 

som är 26 % lägre än område 1. 

 

För exempellägenhet 2 hålls alla parametrar lika förutom lägesgruppen precis som för 

exempellägenhet 1. Skillnaden mellan exempellägenhet 1 och denna är att den är relativt 

nybyggd och mindre till ytan. Resultaten visar på liknande resultat som för exempellägenhet 

1. Skillnaden i kvadratmeterhyra är 396 kr vilket innebär att område 10 har en 

kvadratmeterhyra som är 22,7 % lägre än för område 1. 

 

4.3 Datamaterial Bostadsbolaget, Göteborg 

I Göteborg har data på nästan 24 000 lägenheter ifrån Bostadsbolagets fastighetsbestånd 

samlats in. Dessa är utspridda på 12 olika områden med olika betyg. Utifrån insamlad data 

kan information om lägenheterna utläsas. Exempel på det är lägenheternas yta, byggår, 

antal rum, om det är en studentbostad, seniorboende samt vilken köksstandard den har. Se 

tabell 12 för definitioner av olika variabler för regressionen som utförts på Bostadsbolagets 

lägenheter. 
 

Variabel   Definition   Form 

hyram2  Hyra per kvadratmeter  Kr/m² 

antalrum  antalet rum (rok)  st 

studentboende Dummy för studentlägenhet  1=Studentlägenhet 

kokskap  Dummy för kokskåp  1=Kokskåp 

kokvra  Dummy för kokvrå  1=Kokvrå 

vaningar  Våningsplan  Antal 

lagesbetyg  områdesbetyg  1-12 

Balkong Dummy för balkong  1=Balkong 

Terrass Dummy för terrass  1=Terrass 

Uteplats Dummy för uteplats  1=Uteplats 

Nettoflytt  Inflyttade-utflyttade st 

Byggd Byggår  år 

Vardear  Värdeår  år 

bodok  Bodokpoäng   24-91 

Tabell 12: Definitioner av de olika variablerna     
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4.3.1 Regression av Bostadsbolaget fastighetsbestånd  

       
Regression 3     4     

N 23747   23747   
R² 0.74     0.76     

Beroende variabel:       
hyram2             

antalRum Koeff. T VIF Koeff. T VIF 

2 -126.27 -45.63 3.62 -10.18% -45.26 3.62 

3 -184.33 -60.25 4.18 -15.45% -62.14 4.18 

4 -219.21 -57.97 2.11 -18.71% -60.9 2.11 

5 -277.67 -48.46 1.30 -24.13% -51.84 1.3 

6 -310.15 -19.09 1.03 -27.99% -21.21 1.03 

7 -418.94 -13.56 1.02 -37.86% -15.08 1.02 
 
vaningar 3.36 9.93 1.17 0.28% 10.32 1.17 

Byggd 2.27 40.69 2.09 0.18% 39.08 2.09 

Vardear 3.67 53.90 1.91 0.29% 53.15 1.91 

bodok 1.25 11.82 2.72 0.12% 14.28 2.72 

kokvra 46.69 16.85 1.71 4.27% 18.95 1.71 

kokskap 286.55 33.31 1.11 19.66% 28.12 1.11 

Uteplats 24.06 7.29 1.78 2.54% 9.49 1.78 

Terrass 183.47 13.52 1.11 11.23% 10.19 1.11 

Balkong 15.65 6.74 2.19 1.30% 6.91 2.19 
 
lagesbetyg       
2 48.76 10.43 1.56 3.00% 7.89 1.56 

3 -23.05 -5.94 1.66 -2.34% -7.4 1.66 

4 -78.19 -21.22 1.93 -7.20% -24.04 1.93 

5 180.87 33.27 1.74 11.14% 25.23 1.74 

6 -89.41 -16.06 1.22 -7.82% -17.28 1.22 

7 -79.21 -24.40 2.55 -7.95% -30.15 2.55 

8 -152.81 -41.28 3.69 -13.63% -45.33 3.69 

9 -203.09 -42.95 1.49 -18.68% -48.62 1.49 

10 -68.06 -17.47 2.10 -6.57% -20.77 2.1 

11 -265.54 -74.23 2.87 -26.00% -89.45 2.87 

12 -299.33 -60.07 3.97 -28.06% -69.32 3.97 
 
Studentboende 317.64 26.55 1.05 23.90% 24.58 1.05 

Nettoflytt -0.37 -12.97 3.26 -0.03% -12.34 3.26 
Tabell 13: Resultaten av regression 3 och 4 
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I regression 3 utläses R²=0,74 vilket innebär att modellen har en förklaringsgrad på ungefär 
74 %. Vidare till antal rum. 1 rum är inte med i regressionen eftersom den används som bas 
för att kunna jämföra den med de andra rumsstorlekarna precis som i regression 1 och 2. 
 
Resultatet visar att lägenheter med 2 rum har en negativ koefficient på -127 vilket innebär 
att en lägenhet med 2 rum har en lägre hyra/m² än en lägenhet med 1 rum. Det går också att 
utläsa att ju fler rum desto lägre blir kvadratmeterhyran. Det kan förklaras med att stora 
lägenheter ofta har en högre månadshyra men en lägre kvadratmeterhyra. 
 
Regressionen visar på att ju högre våningsplan en lägenhet befinner sig på ju högre blir 
kvadratmeterhyran. Hyran höjs med nästan 4 kr per kvadratmeter per våning vilket är en 
indikation på att det är mer attraktivt att bo högt upp i en fastighet. Både byggåret och 
värdeåret visar ett positivt värde på 2,27 respektive 3,67 kr per kvadratmeter. Det betyder 
att ju senare lägenheten byggts eller renoverats ju högre är månadshyran.  
 
Vidare till variabeln ”Bodok” som är det system som används i Göteborg för att poängsätta 
och rangordna lägenheter efter dess standard och läge. Poängen används senare som grund 
till förhandlingarna mellan hyresgästföreningen och bostadsbolagen. Variabeln visar ett 
värde på 1,25 vilket innebär att för varje bodokpoäng en lägenhet har så höjs 
kvadratmeterhyran med 1,25 kr. 
 
Terrass, balkong samt uteplats har alla en positiv koefficient vilket betyder att om en 
lägenhet innehar någon av dessa så får de en högre kvadratmeterhyra.  Att både kokvrå och 
kokskåp har en positiv koefficient som ger en högre kvadratmeterhyra kan tyckas märkligt. 
Det kan förklaras med att lägenheter som inte har ett ”riktigt” kök nästan uteslutande är 
små lägenheter eller studentlägenheter där kvadratmeterhyran är högre. 
 
Studentlägenheterna har en positiv koefficient som visar ett värde på 317. Det innebär att 
hyran per kvadratmeter för studentlägenheterna är klart högre än hos de andra 
lägenhetstyperna. En förklaring till det kan vara att de flesta studentlägenheterna i 
Bostadsbolagets bestånd är relativt nybyggda samt att de är små till ytan vilket drar upp 
hyran per kvadratmeter. 
 
För variabeln ”lagesbetyg” har lägesgrupp 1 används som bas och jämförts med de andra 
lägesgrupperna. Det går att utläsa att områdesgrupp 5 är den dyraste lägesgruppen följt av 
grupp 2 och 1. Dock bör det påpekas att grupp 1-5 klassas som A- lägen av bostadsbolaget 
och att grupp 6-10 klassas som B- lägen och grupp 11-12 klassas som C- lägen. Därför har 
ytterligare en regression utförts (se bilaga 17) där områdena är indelade efter endast 3 
områden. Resultatet visar att område 2 har 8 % lägre hyror än grupp 1 och att grupp 3 har 
23,6 % lägre hyror än grupp 1. 
 
I regression 4 finner vi samma regression som i regression 3. Skillnaden är att resultaten är 
uttryckta i procent för att få en enklare överblick av resultatet. För att förklara hur regression 
4 ska tolkas tas variabeln ”Terrass” som exempel. Koefficienten för terrass är positiv och 
visar ett värde på 11,23%  vilket innebär att om en lägenhet har en terrass har den en 
kvadratmeterhyra som är 11,23 % högre än en lägenhet som inte har en terrass. De övriga 
variablerna utläses på samma sätt. 
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4.3.2 Modellen som värderingsmodell 
Med hjälp av två exempellägenheter byggda under olika tidpunkter kommer modellen att 
användas som en värderingsmodell precis som i tidigare avsnitt. Exempellägenheten 
kommer att placeras i 6 olika bostadsområden som innehar varierande lägespoäng och 
bodokpoäng. Förklaringar av tabellerna och resultatet diskuteras i avsnittet efter. 
 

Exempellägenhet 1   

Antal rum 3 
Yta  70 m² 
Lägenhetstyp Lägenhet 
Köksstandard  Kök 
balkong  Ja 
Byggd 
Värdeår 

1955 
1980 

Våning 5 
lägesgrupp 1,2,3,5,7,12 
Nettoflytt 
Bodok 

+1 
65 

Tabell 14: Beskrivning av exempellägenheten 
 

 

Exempellägenhet 1 Lägesgrupp   Månadshyra   hyra/m² 

Lägenhet 1  1  6 770  1 161 
Lägenhet 2  2  7 055  1 209 
Lägenhet 3 3  6 633  1 137 
Lägenhet 4 5  7 826  1 342 
Lägenhet 5 7  6 304  1 081 
Lägenhet 6  12  5 032  862 

Tabell 14: Resultaten av värderingsmodellen         
 

Exempellägenhet 2   

Antal rum 2 
Yta  40 m² 
Lägenhetstyp Lägenhet 
Köksstandard  Kokvrå 
balkong  Ja 
Byggd 
Värdeår 

2010 
2010 

Våning 2 
lägesgrupp 4 
Nettoflytt 
Bodok 

0 
85,78,71,64,57,50 

Tabell 15: Beskrivning av exempellägenheten 
 

 

Exempellägenhet 2 Bodok   Månadshyra   hyra/m² 

Lägenhet 1  85  4 789  1 437 
Lägenhet 2  78  4 761  1 428 
Lägenhet 3 71  4 732  1 420 
Lägenhet 4 64  4 703  1 411 
Lägenhet 5 57  4 675  1 402 
Lägenhet 6  50  4 646  1 394 
Tabell 16: Resultaten av värderingsmodellen 
 

    
    



33 (71) 

 

 
Regression utan bodokpoäng (se bilaga 6 för regressionen) 

Exempellägenhet 3 utan bodokpoäng   

Antal rum 3 

Yta  70 m² 

Lägenhetstyp Lägenhet 

Köksstandard  Kök 

balkong  Ja 

Byggd 1955 

Värdeår 1980 

Våning 5 

lägesgrupp 1,2,3,5,7,12 

Nettoflytt 1 

Tabell 17: Beskrivning av exempellägenheten 
 

 

Exempellägenhet 3 utan bodok Grupp   Månadshyra   hyra/m² 

Lägenhet 1  1  6 732  1 154 
Lägenhet 2  2  7 358  1 261 
Lägenhet 3 3  6 652  1 140 
Lägenhet 4 5  7 776  1 333 
Lägenhet 5 7  6 221  1 067 
Lägenhet 6  12  4 990  855 

Tabell 18: Resultaten av värderingsmodellen         
 
Regression utan lägesbetyg (se bilaga 7 för regressionen) 

Exempellägenhet 4 utan lägesbetyg   

Antal rum 2 

Yta  40 m² 

Lägenhetstyp Lägenhet 

Köksstandard  Kokvrå 

balkong  Ja 

Byggd 2010 

Värdeår 2010 

Våning 2 

Nettoflytt 0 

Bodok 85,78,71,64,57,50 

Tabell 19: Beskrivning av exempellägenheten 
 

 

Exempellägenhet 4 utan lägesbetyg    Bodok   Månadshyra   hyra/m² 

Lägenhet 1  85  5 227  1 568 
Lägenhet 2  78  5 051  1 515 
Lägenhet 3 71             4 875  1 463 
Lägenhet 4 64  4 699  1 410 
Lägenhet 5 57  4 523  1 357 
Lägenhet 6  50  4 347  1 304 
Tabell 20: Resultaten av värderingsmodellen         
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4.3.3 Kommentarer om värderingsmodellen  
För exempellägenhet 1 hålls alla parametrar lika förutom dess lägesgrupp. Detta för att se 

hur en lägenhets månadshyra påverkas av dess lägesgrupp.  Lägesgrupperna som kommer 

att testas är 1,2,3,5,7 och 12 där 1 är bästa läge och 12 är sämsta läge. Utifrån resultatet för 

månadshyran ser vi att lägesgrupp 5 har den högsta månadshyran följt av grupp 2 och 1. 

Detta är något som tydligt syns i regression 3 där vi ser att hyran blir högre för grupp 5 och 2 

än grupp 1.  

 

För exempellägenhet 2 hålls alla parametrar lika förutom Bodokpoängen. Detta för att se hur 

en lägenhets månadshyra påverkas av dess Bodokpoäng. De olika Bodokpoängen som 

lägenheterna kommer att tilldelas är 85,78,71,64,57,50 där en hög poäng indikerar en 

lägenhet med hög standard och bra läge. Utifrån resultatet ser vi att lägenheten med högst 

bodokpoäng också har fått den högsta hyran. Lägenheten med lägst bodokpoäng värderas 

till 41,2 % sämre än den med högst och har en kvadratmeterhyra som är 3 % lägre vilket kan 

tyda på att bodokpoängen inte är särskilt effektiva vid hyressättningen. 

 

Kritik mot värderingsmodellen kan vara att lägesgrupperna är ”inbakade” i bodokpoängen 

och därför tas ned två gånger i den här värderingsmodellen. Därför kommer två regressioner 

till att utföras, en där bodokpoängen helt tas bort för att se hur endast läget påverkar 

månadshyran. I den andra regressionen kommer lägesgrupperna att tas bort för att se hur 

endast bodokpoängen påverkar månadshyran (se bilaga 6 och 7 för regressionerna). 

 

För exempellägenhet 3 utan bodokpoängen syns samma mönster som för exempellägenhet 

1 där lägesgrupp 5 har den högsta månadshyran följt av grupp 2 och 1. För exempellägenhet 

4 utan lägesbetyg har förklaringsgraden sjunkit från 76 % till 60 %. Värderingen i det här 

fallet visar på att lägenheterna med högre bodokpoäng också fått en högre månadshyra. 

Lägenheten med lägst bodokpoäng värderas också här till 41,2 % sämre än den med högst 

och har en kvadratmeterhyra som är 264 kr lägre vilket motsvarar en kvadratmeterhyra som 

är 16,8 % lägre. 

 

4.4 Jämförelse av regressionerna  

I det här avsnittet kommer regressionerna för respektive företag att jämföras. I den vänstra 

kolumnen står variablerna utskrivna. I de andra två kolumnerna står resultaten utskrivna 

ifrån regression 2 och 4. De resultat som är fetmarkerade är de som skiljer sig åt mest 

emellan företagen. 

 

 

 

 

 

 

 



35 (71) 

 

 

Variabler Mkb (Malmö) Bostadsbolaget (Göteborg) 

Antal rum   
2 -14,9 % -10,2 % 

3 20,0 % -15,5 % 

4 -25,2 % -18,7 % 

5 -28,4 % -24,1 % 

6 -35,1 % -28,0 % 

7 -31,2 % -37,9 % 

10 -47,8 % - 

Studentlägenhet 2,7% 23,9 

Kokskåp 12,1% 19,7% 

Kokvrå 2,1% 4,3% 

lägesgrupp/betyg   
2 -12,3% 3 % 

3 -19,4% -2,3% 

4 -16,0% -7,2% 

5 -21,7% 11,1% 

6 -20,7% -7,8% 

7 -24,4% -8,0 % 

8 -22,8% -13,7% 

9 -29,0% -18,7 % 

10 -28,8% -6,6% 

11 - -26,0% 

12 - -28,1% 
   

Tabell 21: Jämförelse av regression 2 och 4 
 
För variabeln antal rum finner vi liknande resultat. För båda företagen minskar hyra/m² ju 
fler rum en lägenhet har. Vidare till variabeln studentlägenhet. Här skiljer resultaten stort 
mellan de två företagen. Studentlägenheterna i MKBs fastighetsbestånd har en hyra/m² är 
2,7 % högre än ”vanliga” lägenheter medan studentlägenheterna i Bostadsbolaget har en 
hyra/m² som är hela 23,9 % högre än ”vanliga” lägenheter. 
 
I en perfekt hyressättningsmodell så bör kvadratmeterhyran för lägesgrupp minska ju sämre 
grupp en lägenhet befinner sig i. MKBs fall ser vi att detta inte stämmer då flera sämre 
lägesgrupper betalar mer i hyra än en grupp med högre betyg. I Bostadsbolagets fall finner vi 
ännu större skillnader i resultatet mellan lägesgrupperna. Det mest förvånansvärda är att 
både lägesgrupp 2 och 5 har ett positivt värde vilket betyder att de som bor i dessa områden 
betalar mer än de hade gjort om de befunnit sig i lägesgrupp 1. 
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4.5 Regression mellan Bostadsbolagets och MKBs fastighetsbestånd 

I Regression 5 och 6 har båda företagens fastighetsbestånd slagits ihop för att jämföra 
prisskillnaderna mellan städerna. 
 

Regression 5     6     

N 46327      46327   
R² 0.67     0.70     

Beroende variabel:       
hyram2             

 Koeff. T VIF Koeff % T VIF 

antalRum -72.92 -84.58 1.37 -5.98% -93.99 1.37 

studentboende 209.96 29.61 1.66 9.71% 18.55 1.66 

seniorboende -11.24 -2.47 1.03 -0.86% -2.55 1.03 

Kokvr 100.33 38.87 1.36 7.72% 40.53 1.36 

Kokskp 227.63 37.20 1.60 16.34% 36.18 1.60 
 
lagesbetyg       
2 -69.21 -14.79 1.46 -4.52% -13.09 1.46 

3 -156.88 -48.22 2.34 -11.84% -49.28 2.34 

4 -162.37 -44.75 2.22 -12.24% -45.69 2.22 

5 -147.25 -39.47 1.84 -10.45% -37.94 1.84 

6 -236.10 -64.40 2.56 -17.45% -64.46 2.56 

7 -226.76 -70.76 2.44 -17.17% -72.56 2.44 

8 -245.34 -73.95 2.57 -19.40% -79.19 2.57 

9 -278.02 -62.08 1.49 -22.02% -66.67 1.49 

10 -277.08 -77.32 2.08 -22.02% -83.24 2.08 

11 -390.95 -101.94 1.96 -34.44% -121.63 1.96 

12 -348.79 -81.35 1.76 -30.20% -95.44 1.76 
 
modernahus 480.34 137.04 1.25 35.10% 135.61 1.25 

attionittiohus 72.42 20.31 1.61 7.79% 29.57 1.61 

gamlahus2 39.18 20.51 1.78 3.39% 29.99 1.78 

gamlahus1 -19.98 -6.22 1.47 1.57% -6.65 1.47 

Gtb -178.24 -97.44 1.75 -14.68% -108.73 1.75 
Tabell 22: Resultat av regression 5 och 6  

 

I regressionen mellan Bostadsbolaget och MKBs fastighetsbestånd har endast de variabler 
som finns i båda bestånden använts. Det har också lagts till en dummyvariabel för Göteborg 
för att jämföra hyrorna mellan lägenheterna i Göteborg och Malmö. Resultat visar på att 
hyrorna är lägre i Göteborg vilket även överensstämmer med 2016 års siffror där hyrorna i 
Malmö är högre. Snitthyrorna för en 3:a i Malmö är 6 984kr/månad och i Göteborg 
6 381kr/månad vilket är en hyresskillnad på 9 %. 
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4.5.1 Värdering av två likvärdiga lägenheter 
I det här avsnittet kommer två likvärdiga lägenheter med samma egenskaper att värderas för 
att se hur mycket hyresskillnaden faktiskt blir beroende på om lägenheten är belägen i 
Göteborg eller Malmö. 
 

Exempellägenhet 3    

Antal rum 2 

Yta  42 m² 

Lägenhetstyp Lägenhet 

Köksstandard Kokvrå 

Byggd 2010 

Lägesbetyg 1 

Stad  Malmö, Göteborg 
Tabell 23: Beskrivning av exempellägenheten 

 
 

Exempellägenhet 3 Stad   Månadshyra   hyra/m² 

Lägenhet   1  Malmö  7 086  2 025 

Lägenhet   2   Göteborg   6 462   1 846 

Tabell 24: Resultaten av värderingsmodellen 

 
Enligt modellen betalar hyresgästerna i Göteborg 624 kr eller 9 % mindre i månaden för en 
likvärdig lägenhet byggd år 2010 på 42 m².  
 

4.6 Datamaterial Bostadsrätter, Göteborg 

I det här avsnittet kommer regressioner att utföras på bostadspriserna i Göteborg för att se 
vilka variabler som påverkar priset mest. Detta utförs för att synliggöra skillnader i hur 
Bostadsbolaget värderar sina lägenheter jämfört med priserna på bostadsrättsmarknaden. 
Data på över 2 500 lägenheter belägna i Göteborg har samlats in ifrån Datchas databas. För 
att få en bra jämförelse har lägenheterna som valts ut varit belägna i samma områden som 
de i Bostadsbolagets fastighetsbestånd samt att de är byggda under samma tidsperioder och 
har liknande storlekar.  
 

Variabel   Definition   Form 

Prisidagm2 Priset på lägenheten idag  m² 

Rum  Antal rum (rok)  St 

Avgiftm2  Avgift per kvadratmeter  m² 

Betygspng Betyget på läget  1-4 

modernahus Hus byggda > 1995  år 

attionittiohus Hus byggda mellan 1977-1996  år 

miljonp  Hus byggda mellan 1964-1976 år 

gamlahus2 Hus byggda mellan 1950-1965 år 

gamlahus1 Hus byggda < 1950 år 

Tabell 25: Definitoner av de olika variablerna   
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4.6.1 Regression av bostadsrätter i Göteborg 
 

Regression 7     8   

N 2585          2585  
R² 0.77     0.81   

Beroende variabel:      
prismidagm2           

 Koeff. T VIF Koeff % T 

Rum      
2 -8 850.61 -17.83 1.91 -16.76 -15.50 

3 -9 688.50 -18.18 1.90 -17.47 -15.05 

4 -12 625.38 -18.14 1.46 -25.34% -16.71 

5 14 449.58 -14.84 1.20 -30.38% -14.32 

6 18 189.15 -9.35 1.06 -34.33% -8.10 
 
Avgiftm2 -14.88 -11.74 1.35 -0.027% -9.64 
 
Betygspng      
2 -5 357.41 -11.41 1.49 -7.32% -7.16 

3 -21 074.36 -34.10 1.77 -46.10% -34.24 

4 -31 898.03 -46.26 2.60 -83.55% -55.61 
 
modernahus 1 809.46 2.69 1.55 9.08% 6.27 

attionittiohus -5 286.85 -9.19 1.38 -11.12% -8.94 

miljonpr -7 316.65 -8.75 2.45 -14.51% -7.97 

gamlahus2 -9 984.96 -18.39 2.06 -18.17% -15.36 
Tabell 26: Resultat av regression 7 och 8 

 

Förklaringsgraden för modellen är ungefär 81 % i regression 8. Utifrån regressionen utläser vi 
att ju högre antal rum en lägenhet har ju lägre pris per kvadratmeter har den. Vi kan också 
utläsa att ”modernahus” är de lägenheter som innehar högst pris per kvadratmeter och att 
”gamlahus2” har de lägsta priserna per kvadratmeter. Jämfört med hus byggda före år 1950 
har de moderna husen ett kvadratmeterpris som är 9,08 % högre och ”gamlahus2” har ett 
kvadratmeterpris som är 18,17% lägre.  
 
Den största skillnaden mellan prissättningen på bostadsrätter och hyresrätter finner vi för 

lägesbetygen. Precis som i de andra regressionerna har områdesbetyg 1 valts ut som bas för 

att jämföras med de andra. Priserna för bostäder belägna i områdesgrupp 2 är 7,32 % lägre 

än för de lägenheter i den högsta områdesgruppen. För grupp 3 och 4 är skillnaderna större 

med hela 46,10% och 83,55% lägre priser jämfört med områdesgrupp 1.  
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4.7 Datamaterial Bostadsrätter, Malmö 

I det här avsnittet kommer regressioner att utföras på bostadspriserna i Malmö för att se 
vilka variabler som påverkar priset mest. Detta utförs för att synliggöra skillnader i hur MKB 
värderar sina lägenheter jämfört med priserna på bostadsrättsmarknaden. Data på över        
4 900 lägenheter belägna i Malmö har samlats in ifrån Datchas databas. För att få en bra 
jämförelse har lägenheterna som valts ut vart belägna i samma områden som de i 
Bostadsbolagets fastighetsbestånd samt att de är byggda under samma tidsperioder och har 
liknande storlekar.  
 

Variabel   Definition   Form 

Prisidagm2 Priset på lägenheten idag  m² 

Rum 
 

Antal rum (rok) 
 

St 

Avgiftm2  Avgift per kvadratmeter  m² 

Betygspng Betyget på läget  1-4 

modernahus Hus byggda > 1996  år 

attionittiohus Hus byggda mellan 1977-1995  år 

miljonp  Hus byggda mellan 1964-1976 år 

gamlahus2 Hus byggda mellan 1950-1965 år 

gamlahus1 Hus byggda < 1950 år 

Tabell 27: Definitioner av de olika variablerna   
 

4.7.1 Regression av bostadsrätter i Malmö 
 

Regression 9     10   

N 4912         4912  
R² 0.72     0.74   

Beroende variabel:      
 prismidagm2           

 Koeff. T VIF Koeff % T 

Rum      
2 -3 390.36 -14.19 1.91 -16.43 -15.45 

3 -4 932.99 -15.84 1.90 -21.96 -18.65 

4 -4 962.97 -12.15 1.46 -22.15% -14.34 

5 -5 514.85 -7.21 1.20 -28.96% -10.01 
 
Avgiftm2 -12.49 -13.97 1.35 -0.059% -17.54 
 
Betygspng      
2 -2 653.87 -5.77 1.49 -6.49% -3.73 

3 -11 960.90 -25.03 1.77 -40.05% -22.17 

4 -19 519.27 -40.15 2.60 -77.37% -42.09 
 
modernahus 9 337.57 24.37 1.55 23.78 % 16.41 

attionittiohus -2 927.98 -7.22 1.38 -9.00% -5.87 

miljonpr -6 322.41 -19.09 2.45 -30.09% -24.03 

gamlahus2 -2 797.43 -11.07 2.06 -7.90% -8.27 
Tabell 28: Resultat av regression 9 och 10 
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Förklaringsgraden för modellen är ungefär 74 % i regression 10. Utifrån regressionen utläser 
vi att ju högre antal rum en lägenhet har ju lägre pris per kvadratmeter har den. Vi kan också 
utläsa att ”modernahus” är de lägenheter som innehar högst pris per kvadratmeter och att 
”miljonp” har de lägsta priserna per kvadratmeter. Jämfört med hus byggda före år 1950 har 
de moderna husen ett kvadratmeterpris som är 23,78% högre och ”miljonpr” ett 
kvadratmeterpris som är 30,09 % lägre.  
 
Den största skillnaden mellan prissättningen på bostadsrätter och hyresrätter finner vi också 

här för lägesbetygen. Precis som i de andra regressionerna har områdesbetyg 1 valts ut som 

bas för att jämföras med de andra. Priserna för bostäder belägna i områdesgrupp 2 är 6,49 % 

lägre än för den bästa lägesgruppen. För grupp 3 och 4 är skillnaderna större med hela  

40,05 % och 77,37 % lägre priser jämfört med områdesgrupp 1. 

 

4.8 Jämförelse bostadsrättsmarknaden 

I det här avsnittet kommer regressionerna för respektive företag att jämföras. I den vänstra 

kolumnen står variablerna utskrivna. I de andra två kolumnerna står resultaten utskrivna 

ifrån regression 8 och 10 

 

Variabler Mkb (Malmö) Bostadsbolaget (Göteborg) 

Antal rum   
2 -16,43% -16,80% 
3 -21,96% -17,50% 
4 -22,15% -25,34% 
5 28,96% -30,40% 
6 - -34,30% 

Avgiftm2 -0,06% -0,03% 

Betygspng   
2 -6,49% -7,3% 
3 -40,05% -46,10% 
4 77,37% -83,54% 

Byggd   

Modernahus 23,78% 9,08% 
attionittiohus -9,00% -11,12% 

          miljonp -30,09% -14,51% 
          gamlahus2 -7,90% -18,17% 
   

Tabell 29: Jämförelse av regression 8 och 10 
 

För variabeln antal rum finner vi liknande resultat. För båda städerna minskar priset/m² ju 

fler rum en lägenhet har med liknande procentsatser. För de olika lägesområdena ser vi 

liknande resultat för de båda städerna. Prisskillnaderna mellan bästa och sämsta område är 

ungefär 80 % i båda städerna. Här finner vi en stor skillnad gentemot hyresmarknaden där 

skillnaden mellan bästa och sämsta område ligger något under 30 % för båda företagen. 

 

Skillnader i pris finner vi också vid byggårer för de båda städerna. De nya bostäderna är de 

dyraste i båda städerna där de i Malmö har ett pris som nästan är 24 % högre än hus byggda 
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innan år 1950 medan skillnaden i Göteborg endast är 9 %. De billigaste bostäderna i Malmö 

är de som är byggda under miljonprogrammet där de har ett pris som ligger ungefär 30 % 

lägre än de bostäder som är byggda innan 1950. I Göteborg är de billigaste bostäderna de 

som är byggda mellan 1950 och 1965 där priserna är drygt 18 % lägre än de som är uppförda 

innan år 1950. 

 

4.9 Regression av bostadsrättspriserna  
I det här avsnittet kommer regressioner att utföras på bostadsrättsmarknaden i Malmö och 
Göteborg. Tidigare har lägenheternas prisuppbyggnad illustrerats med hjälp av regressioner 
och nu ska prisskillnader mellan städerna illustreras. Detta för att se vilken stad som har 
högst bostadspriser och således har ett läge som värderas högre. 

     

Regression 11    

N 7475  
 

R² 0.82     

Beroende variabel:   
 

lnprismidagm2       

 Koeff. T Vif 

Rum   
 

2 -15,06% -19.22 2.15 

3 -19,81% -23.26 2.20 

4 -22,27% -19.70 1.59 

5 -30,75% -16.66 1.20 

 
Avgiftm2 

 
3,90% 

 
-17.58 

 
1.19 

 
Betygspng   

 

2 -8,43% -9.35 2.48 

3 -44,48% -43.87 2.76 

4 -79,58% -75.23 3.41 

 
modernahus 

 
17,05% 

 
16.73 

 
1.23 

attionittiohus -10,03% -9.78 1.40 

miljonpr -26,93% -26.52 1.78 

gamlahus2 -11,14% -14.74 1.93 

 
Gtb 

 
42,53% 

 
68.85 

 
1.24 

Tabell 30: Resultat av regression 13 

 

Förklaringsgraden för modellen är ungefär 82 % i regression 11. I den här regressionen har 

all data som använts för bostadsrättsmarknaden slagits ihop. En dummy-variabel har lagts till 

för de båda städerna för att kunna jämföra prisskillnader städerna emellan. Variabeln Gtb 

visar ett värde på 42,53% vilket innebär att lägenheter i Göteborg har ett pris som är nästan 

43 % högre än de i Malmö. Det är en stark indikation på att läget i Göteborg är högre 

värderat än i Malmö. 
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4.10 Regression med bostadsbolagets och MKBs värderingsområden  
I det här avsnittet kommer regressioner att utföras på bostadsrättsmarknaden i Malmö och 

Göteborg där lägenheterna delas in efter de kommunala bostadsbolagens 

värderingsområden. Detta för att påvisa skillnader i hur de kommunala bostadsföretagen 

värderar områdena jämfört med bostadsrättsmarknaden. 

 

Regression 12     13   

N 4934    2290  
R² 0.75     0.80   

Beroende variabel:       
 prismidagm2           

 Koeff. T   Koeff % T 

Rum       
2 -14,80% -14,30   -15,40% -15,82 

3 -20,60% -17,90   -17,60% -16,65 

4 -21,10% -14,13   -22,50% -16,96 

5 -34,00% -12,1   -29,10% -15,27 

6 -    -30,90% -8,45 

Avgiftm2 -0,05% -13,96   0,02% -9,36 

Betygspng       
2 -6,90% -3,63   -16,10% -8,59 

3 -17,00% -10,37   -11,20% -9,31 

4 -49,10% -17,69   -36,60% -17,50 

5 -39,90% -21,11   -27,40% -10,64 

6 -73,90% -38,98   - - 

7 -85,20% -45,17   -52,70% 28,49 

8 -72,00% -19,57   -70,30% -44,80 

9 -73,20% -36,04   -81,30% -32,36 

10 -87,80% -37,55   - - 

modernahus 14,90% 8,14   22,20% 8,14 

attionittiohus -24,80% -16,8   -10,80% -16,8 

miljonpr -23,50% -14,9   -14,50% -14,9 

gamlahus2 -8,10% -8,38   -5,60% -8,38 

      
Tabell 31: Resultat av regression 11 och 12 

 

Förklaringsgraden för modellen är ungefär 75 % i regression 13. Områdesbetyg 1 har valts ut 

som bas för att jämföras med de andra områdena. Vi ser att områdesbetyg 1 är det högst 

värderade området följt av områdesgrupp 2 och 3 då vi använder MKBs värderingsområden. 

Vi ser även att områdesgrupp 10 är det lägst värderade området. För områdesbetygen 4-9 

skiljer sig resultaten åt där en del områden som värderats lägre av MKB har ett högre pris på 

bostadsrättsmarknaden och vice versa. 
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Förklaringsgraden för regression 13 är ungefär 80 %. Notera att lägesgrupp 11 och 12 inte 

tagits med eftersom de har för hög korrelation med områdesgrupp 9. Grupp 6 och 10 har 

inte heller tagits med eftersom inga lägenheter hittades i dessa områden som motsvarade 

Bostadsbolagets bostäder. Områdesbetyg 1 har valts ut som bas för att jämföras med de 

andra områdena. Vi ser att områdesbetyg 1 är det högst värderade området och att 

områdesbetyg 9 är det lägst värderade då vi använder Bostadsbolagets värderingsområden. 

För områdesbetygen 2-5 skiljer sig resultaten åt där en del områden som värderats lägre av 

Bostadsbolaget har ett högre pris på bostadsrättsmarknaden och vice versa. 
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5. Resultat 
I det här avsnittet kommer frågeställningarna att besvaras. 

 

5.1 Svar på frågeställningarna 

Vad är systematisk hyressättning? 

Systematisk hyressättning brukar beskrivas som en förbättrad version utav 

bruksvärdesystemet där modellen baseras på ett poängsystem som ska spegla 

hyresgästernas värderingar för fastighetens standard och läge. Hyrorna som sätts med 

systematisk hyressättning ska påverkas av flertalet variabler som lägenhetens storlek, läge, 

planlösning, tillgång till sopnedkast, förvaringsutrymmen, hiss, garage med mera. Målet med 

systematisk hyressättning är att hyresgästerna ska få en hyra som är rättvis samt att de ska 

förstå hur själva hyran faktiskt är uppbyggd [18]. 

 

Hur räknar olika företag fram sina hyror för hyresrätter? 

Beräkningsgången mellan de tre företagen är snarlikt. Först beräknas en relativ hyra fram 

som baseras på lägenhetens antal rum, storlek och köksstandard. Vid nästa steg adderas 

eller subtraheras poäng beroende på lägenhetens fastighets och lägenhetsstandard. Här 

skiljer sig modellerna åt en del då MKBs hyressättningsmodell har långt fler variabler som tas 

med vid hyressättningen. Fördelen med det är att acceptansnivåerna och förståelsen 

troligen ökar bland hyresgästerna. Nackdelarna med att ha så många variabler är som 

tidigare sagt att det blir svårt att hitta jämförelselägenheter vid eventuella hyrestvister och 

att det blir innebär mer arbete för något som knappt påverkar hyresnivåerna. 

 

Vid beräkningen av slutgiltig månadshyra finns likheter mellan Poseidons och AB Bostadens 

hyressättningsmodeller. De delar den totala summan av de framförhandlade hyresintäkterna 

med antalet poäng för att se hur mycket en poäng är värd i kronor. Sedan bestäms 

lägenheternas hyror beroende på antalet poäng de har. Det vill säga: 

Framförhandlad hyra för beståndet/ summan av alla poäng i beståndet = Poäng per krona 

Årshyra= Poäng per krona x Lägenhetens poäng 

I MKBs modell multipliceras summan av dess BVK poäng med dess relativa hyra för att få 

fram årshyran i kronor det vill säga: 

Preliminär årshyra = Summa BVK x Relativ hyra 

Preliminär månadshyra = Preliminär årshyra/12 

 

Hur är hyrorna uppbyggda samt hur skiljer de sig åt i MKBs och Bostadsbolagets 

fastighetsbestånd? 

Hyrornas uppbyggnad för Bostadsbolaget och MKB framgår tydligt i regression 2 och 4 där 

det går att utläsa att lägenheterna till största del består av dess läge, byggår, storlek och 

standard. Skillnaderna mellan hyrorna företagen emellan illustreras nedan.  
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Variabler Mkb (Malmö) Bostadsbolaget (Göteborg) 

Antal rum   
2 -14,9 % -10,2 % 

3 20,0 % -15,5 % 

4 -25,2 % -18,7 % 

5 -28,4 % -24,1 % 

6 -35,1 % -28,0 % 

7 -31,2 % -37,9 % 

10 -47,8 % - 

Studentlägenhet 2,7% 23,9 

Kokskåp 12,1% 19,7% 

Kokvrå 2,1% 4,3% 

lägesgrupp/betyg   
2 -12,3% 3 % 

3 -19,4% -2,3% 

4 -16,0% -7,2% 

5 -21,7% 11,1% 

6 -20,7% -7,8% 

7 -24,4% -8,0 % 

8 -22,8% -13,7% 

9 -29,0% -18,7 % 

10 -28,8% -6,6% 

11 - -26,0% 

12 - -28,1% 
   

Tabell 21: Jämförelse av regression 2 och 4 
 

Resultatet visar på att kvadratmeterhyran hos båda företagen minskar ju fler antal rum en 

lägenhet har. Studentlägenheterna i MKBs fastighetsbestånd har en kvadratmeterhyra som 

är 2,7 % högre än hos ”vanliga” lägenheter medan studentlägenheterna i Bostadsbolaget har 

en kvadratmeterhyra som är 23,9 % högre än hos ”vanliga” lägenheter. Resultaten för 

variablerna kokskåp och kokvrå är relativt lika varandra hos båda företagen. Resultatet för 

lägesgrupperna visar på att lägenheter i sämre områden har en lägre kvadratmeterhyra än 

vad lägenheter i attraktiva områden har. Det syns också att vissa lägesgrupper betalar mer i 

hyra än en grupp med högre betyg och vice versa 

 

Skillnader mellan hyresnivåer och bostadspriser i Malmö och Göteborg? 

Regressionerna visar att hyresnivåerna är cirka 15 % lägre i Bostadsbolagets 

fastighetsbestånd vilket var väntat då Malmö har några av Sveriges högsta hyror. På 

bostadsrättssidan ser det annorlunda ut. För två likvärdiga lägenheter utläses det att priset 

för en bostadsrätt är cirka 42 % högre i Göteborg än i Malmö. 
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6. Analys 

I det här avsnittet kommer resultaten av regressionerna att diskuteras. 

 

6.1 Diskussion av resultaten 

Regressioner av MKBs och Bostadsbolagets fastighetsbestånd 

I en perfekt hyressättningsmodell så bör kvadratmeterhyran för lägesgrupperna minska ju 

sämre grupp en lägenhet befinner sig i. MKBs fall ser vi att detta inte stämmer då flera 

grupper betalar mer i hyra än en grupp med högre betyg och vice versa. Även om 

skillnaderna är små så finns det tecken på en orättvis hyressättning. I Bostadsbolagets fall 

finner vi större skillnader i resultatet mellan lägesgrupperna. Det mest förvånansvärda är att 

både lägesgrupp 2 och 5 har ett positivt värde vilket betyder att de som bor i dessa områden 

betalar mer än de hade gjort om de befunnit sig i lägesgrupp 1. Detta kan vara ett tecken på 

en felaktigt utvecklad hyressättningsmodell. Ett problem med Bostadsbolagets värderingar 

av områdena är att kunna se hur de faktiskt värderat de olika områdena. Tillskillnad ifrån 

MKB som har en värdetabell med olika poäng för olika värderingsområden använder sig 

Bostadsbolaget av sitt system Bodok där lägenheterna tilldelas en Bodokpoäng.  

Bodokpoängen används för att värdera olika lägenheter utifrån dess läge och standard.  

Problemet är att det kan vara svårt att se hur stor inverkan läget faktiskt har på hyran. 

 

Hyresgästförening skriver på sin sida om systematisk hyressättning ” Systemet har utvecklats 

på orter runt om i landet på grund av att hyresstrukturen inte alltid präglats av konsekvens 

över tid. Hyror har satts utifrån olika förutsättningar. Ofta har till exempel fastighetens 

byggår fått ett för stort genomslag i hyressättningen vilket inte var den ursprungliga tanken 

med bruksvärdessystemet” de skriver också att ”Systematisk hyressättning är en återgång till 

hur bruksvärdessystemet från början var tänkt att fungera” [18]. Regressionerna visar på att 

byggåret inte längre är den variabel som påverkar hyrorna mest. Dock har den fortfarande 

en stor påverkan på hyressättningen vilket också ses i regressionerna. 

 

Modellen som värderingsmodell 

Vid värderingen av identiska lägenheter i olika områden i MKBs och bostadsbolagets 

fastighetsbestånd fick vi en hyresskillnad på runt 25 % mellan bästa och sämsta område. På 

bostadsrättsmarknaden är prisskillnaden på bästa och sämsta område hela 80 % vilket visar 

på hur högt läget faktiskt värderas. Detta är något som den systematiska hyressättningen 

inte fångar upp.  

 

Eftersom bodokpoängen har en så pass låg inverkan på hyran med endast 1,25 kr per 

bodokpoäng per kvadratmeter så valde jag att värdera lägenheter med olika bodokpoäng för 

att se hur stor hyresskillnaderna blev.  

 

Hyresskillnaden blev endast 3 % mellan en lägenhet med 85 och 50 bodokpoäng vilket tyder 

på att bodokpoängen inte är särskilt effektiva för att få en rättvis hyressättning. Ett problem 

med bodoksytemet kan möjligtvis vara att en del parametrar är felvägda eller att det är så 

många så att de i slutändan tar ut varandra.  
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Studentbostäderna 

Studentlägenheterna i MKBs har en hyra/m² är 2,7 % högre än ”vanliga” lägenheter medan 

Studentlägenheterna i Bostadsbolaget har en hyra/m² som är hela 23,9 % högre än ”vanliga” 

lägenheter. En förklaring till det kan vara att studentlägenheterna i Bostadsbolagets bestånd 

i större utsträckning finns i högre värderade områden samt har ett senare byggår vilket 

trycker upp hyresnivåerna. 

 

Regression mellan Bostadsbolagets och MKBs fastighetsbestånd  

I regressionen mellan bostadsbolagets och MKBs fastighetsbestånd ser vi att de boende i 

Göteborg har en lägre hyra än de boende i Malmö. Detta stämmer överens med 2016 års 

siffror där hyrorna i snitt ligger 9 % högre i Malmö än i Göteborg. Värderingen av två 

identiska lägenheter där den ena var belägen i Göteborg och den andra i Malmö visar på att 

de i Malmö betalar 9 % högre hyra vilket bekräftar statistiska centralbyråns siffror [22].  

Det kan tyckas märkligt att hyrorna i Göteborg är lägre då snittpriserna för bostadsrätter är 

47 614 kr/m² medan de i Malmö endast är 27 894 kr/m² [23]. 

 

Regression 13 utfördes för att påvisa prisskillnaderna på bostadsrättsmarknaden mellan de 

två städerna. Resultatet visar att priset är 42,5 % högre i Göteborg vilket är en stark 

indikation på att Göteborg är en attraktivare stad att bo i och att Göteborg som läge 

värderas högre än Malmö. Trots det är hyressättningen inte anpassad efter detta vilket kan 

orsaka en orättvis hyressättning. 

 

Regression med bostadsbolagets och MKBs värderingsområden  

Regressionen med de två företagens värderingsområden utförs för att se hur väl deras 

värderingsområden stämmer överens med marknaden. Om hyressättningsmodellerna varit 

marknadsanpassade för läget skulle priset att sjunka graduellt. Det går att utläsa att bästa 

och sämsta läget är värderat på samma sätt som på bostadsmarknaden. Dock så har de allra 

flesta områdena värderats annorlunda än bostadsrättsmarknaden. Eftersom läget betyder så 

mycket för priset på bostadsrätter kan man tycka att det även bör ge en större effekt på 

hyresnivåerna. Skillnaden i hyra mellan bästa och sämsta läge ligger på ungefär 28 % för 

både MKB och Bostadsbolaget. Skillnaden i pris för liknande lägenheter mellan bästa och 

sämsta läge ligger runt 80 %. Hyresnivåerna bör justeras för att bättre spegla 

bostadsrättsmarknadens värderingar av områden. Regressionerna visar tydligt att det är 

läget som är högst värderat och inte en lägenhets standard. 

 

6.2 Förslag till förbättringar 

 

Bostadsbolaget 

 

- Dra ner antalet variabler i Bodoksystemet, alternativt väg om variablerna. 

Bodokpoängen bör ha en större påverkan på hyran än vad den har idag. 
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- Dra ner antalet lägesbetyg för att enklare värdera de. Alternativt använd 

bostadsrättsmarknadens värdering av olika lägen för att få en mer 

marknadsanpassad hyressättning. 

 
- Låt läget ha en större påverkan på hyressättningen än vad den har idag. 

 
- Hyrorna i Göteborg är generellt sett låga och bör justeras upp följande år för att 

bättre spegla priserna på bostadsrättsmarknaden. D.v.s. hyrorna bör vara näst dyrast 

i Sverige efter Stockholm. Det är orimligt att Sveriges näst dyraste stad 

bostadsprismässigt ska ha de nionde högsta hyrorna landet [22]. 

 

MKB 

 

- Låt läget ha en ännu större påverkan på hyran för att få mer marknadsanpassade 

hyror. 

 

- Hyrorna i Malmö är generellt sätt väldigt höga och bör således få lägre 

hyreshöjningar följande år. 
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7. Slutsats och diskussion 

Systematisk hyressättning brukar beskrivas som en förbättrad version utav 

bruksvärdesystemet. Modellen baseras på ett poängsystem som ska spegla hyresgästernas 

värderingar för fastighetens standard och läge. Systematisk hyressättning kan därför sägas 

vara en återgång till hur bruksvärdessystemet en gång i tiden skulle vara [18]. Systematisk 

hyressättning kan också ses som ett närmande av marknadsanpassade hyror då 

lägenheternas läge fått allt större inverkan på hyressättningen. Det är något som tydligt visas 

i regressionerna där en lägenhets hyra till största del består av dess läge, byggår, storlek och 

standard. Centralt belägna lägenheter tenderar att få en hyreshöjning medan lägenheterna i 

utkanterna av städerna ofta får en hyressänkning.  

 

Trots dess justeringar är vi fortfarande långt ifrån marknadsanpassade hyror. Det vill säga, 

lägenheter i attraktiva områden bör ha en klart högre hyra än lägenheter i oattraktiva 

områden. Regressionerna visar på att hyresskillnaderna mellan de mest attraktiva och de 

minst attraktiva området i Malmö och Göteborg ligger på runt 28 % för två annars likvärdiga 

lägenheter. Prisskillnaderna mellan två lägenheter belägna i de mest och minst attraktiva 

området är runt 80 % för båda städerna vilket är en tydlig indikation på att vi fortfarande är 

långt ifrån marknadsanpassade hyror. För att få en hyressättning som är mer 

marknadsanpassad bör hyrorna i de attraktiva områdena öka samtidigt som de bör sänkas 

för lägenheterna i de oattraktiva områdena. På så sätt uppnår man en hyressättning som 

bättre speglar marknadens värderingar.  

 

Trots att systematisk hyressättning sägs vara ett mer rättvist system för hyressättning visar 

regressionerna på olikheter mellan städerna Göteborg och Malmö. Hyrorna i MKBs 

fastighetsbestånd ligger på en högre nivå en vad de gör i Bostadsbolagets bestånd. 

Resultaten har visat på att det är läget och inte lägenheternas standard som är orsaken till 

skillnaderna i hyresnivåerna mellan städerna. Detta trots att bostadspriserna är markant 

högre i Göteborg än i Malmö vilket tyder på att Göteborg anses vara en attraktivare stad att 

bo i. Städer med högre bostadspriser bör ha högre hyresnivåer och vice versa om de innehar 

liknande standard för att spegla de boendes värderingar på ett mer rättvist sätt. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Poseidons värderingsparametrar 
Beskrivning Alternativ  Värde 

Balkong / Uteplats Saknas 0 

  Fransk balkong 0 

  Liten balkong <4m2 2 

  Mellan balkong 4 - 7m2 4 

  Stor balkong >7m2 6 

  Terrass >7m2 7 

  Terrass <7m2 4 

  Uteplats (normal) 2 

  Uteplats  Inhängnad <15m2 4 

  Uteplats  Inhängnad >15m2 6 

  Mer än en balk./utepl. (tillkommer) 1 

Inglasning om ej deb. som tillval Inglasning (tillkommer) 2 

Kommentar: Avdrag -1 vid norr eller östläge  

 

Beskrivning Alternativ  Värde 

Bad,dusch, WC Saknar bad o dusch i lägenheten -10 

  Bad-/duschrum (endast ett) (gäller 1-3 rok) 0 

  Bad-/duschrum + WC (gäller 1-3 rok) 1 

  Bad-/duschrum (endast ett) (gäller ≥ 4 rok) -2 

  Bad-/duschrum + WC (gäller ≥ 4 rok) 0 

  Badrum + Duschrum 2 

Bad- / duschrums fönster  Fönster finns 1 

  Fönster saknas 0 

Kommentar: ”Saknar bad och dusch i lägenhet”, kan exempelvis vara om det endast finns dusch i 

källare. 

 

Beskrivning Alternativ  Värde 

Speciella lägenheter Ja eget förslag 

  Nej 0 

Översta våningen Ja 1 

  Nej 0 

Hiss Hiss, lgh i entreplan 0 

  Hiss, lgh ej i entreplan 4 

  Hiss saknas 0 

Kommentar: Med speciella lägenheter menas de som skiljer sig väsentligt från övriga lägenheterna i 

området, exempelvis nybyggnad, högt i tak, ljudstört mm. Både tillägg och avdrag kan ange 
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Beskrivning Betyg Värde 

Utsikt (från V-rum eller kök) AAA 12 

 AA 8 

 A 4 

 B 0 

 C -4 

 CC -8 

 CCC -12 

 

Insyn i lägenheten (från V-rum eller kök) D -4 

 DD -8 

  DDD -12 

 

Kommentarer: 

Utsikt: Utsikterna för de olika lägenheterna har klassats från AAA som är det högsta betyget 

till CCC som är det sämsta för utsikten.  

Insyn: Gäller för allmän insyn, gäller ej insyn från andra lägenheter. 
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Bilaga 2: Regression av MKBs fastighetsbestånd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     1975.306   5.562118   355.14   0.000     1964.404    1986.209

     gamlahus1     -163.921   4.140063   -39.59   0.000    -172.0358   -155.8061

     gamlahus2     -177.974   3.574322   -49.79   0.000    -184.9799    -170.968

      miljonpr    -254.8823   4.341151   -58.71   0.000    -263.3912   -246.3733

attionittiohus    -157.0506   5.100187   -30.79   0.000    -167.0473   -147.0538

     avstndhav    -.0119938   .0009723   -12.34   0.000    -.0138995   -.0100881

                

           10     -389.4654   6.237539   -62.44   0.000    -401.6915   -377.2394

            9     -406.8998   6.813381   -59.72   0.000    -420.2545   -393.5451

            8     -332.9119   6.013937   -55.36   0.000    -344.6996   -321.1241

            7     -353.0301   5.756081   -61.33   0.000    -364.3124   -341.7478

            6     -305.3108    5.40352   -56.50   0.000    -315.9021   -294.7195

            5     -318.4389   5.203287   -61.20   0.000    -328.6378   -308.2401

            4     -240.4494   5.524832   -43.52   0.000    -251.2784   -229.6203

            3     -282.8899    4.84289   -58.41   0.000    -292.3823   -273.3975

            2     -194.4761   7.427506   -26.18   0.000    -209.0345   -179.9176

      lgegrupp  

                

       bottenv    -5.628577   2.456511    -2.29   0.022    -10.44351   -.8136412

         Kokvr     21.29591    4.42862     4.81   0.000      12.6155    29.97632

        Kokskp     183.0614   8.043309    22.76   0.000     167.2959    198.8269

   Delatboende     158.0943   25.20917     6.27   0.000     108.6825     207.506

  seniorboende    -11.89154   5.443826    -2.18   0.029    -22.56183   -1.221256

studentlgenhet     43.41277   9.155984     4.74   0.000     25.46639    61.35915

                

           10     -572.7858   99.05314    -5.78   0.000    -766.9371   -378.6346

            7     -411.1952    39.0577   -10.53   0.000    -487.7511   -334.6394

            6     -458.9734   16.85474   -27.23   0.000    -492.0099   -425.9369

            5     -370.6105   7.608969   -48.71   0.000    -385.5246   -355.6964

            4     -335.8959   4.702788   -71.42   0.000    -345.1137   -326.6781

            3      -275.568   4.018701   -68.57   0.000     -283.445   -267.6911

            2     -210.0222   3.846927   -54.59   0.000    -217.5624   -202.4819

      antalRum  

                                                                                

        hyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    1.3116e+09 22159  59188.7089           Root MSE      =  139.89

                                                       Adj R-squared =  0.6694

    Residual     433078935 22132  19567.9982           R-squared     =  0.6698

       Model     878483666    27  32536432.1           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 27, 22132) = 1662.74

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   22160
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Bilaga 3: Regression av MKBs fastighetsbestånd uttryckt i procent 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     7.635529    .004158  1836.37   0.000     7.627379    7.643679

     gamlahus1     -.117306   .0030949   -37.90   0.000    -.1233722   -.1112398

     gamlahus2    -.1251524    .002672   -46.84   0.000    -.1303897   -.1199151

      miljonpr    -.1887032   .0032452   -58.15   0.000     -.195064   -.1823423

attionittiohus    -.1089534   .0038126   -28.58   0.000    -.1164264   -.1014804

     avstndhav    -.0000108   7.27e-07   -14.91   0.000    -.0000123   -9.41e-06

                

           10     -.2882331   .0046629   -61.81   0.000    -.2973727   -.2790936

            9     -.2899082   .0050933   -56.92   0.000    -.2998915   -.2799249

            8     -.2284485   .0044957   -50.81   0.000    -.2372604   -.2196366

            7     -.2435134   .0043029   -56.59   0.000    -.2519475   -.2350793

            6     -.2065632   .0040394   -51.14   0.000    -.2144807   -.1986457

            5      -.216629   .0038897   -55.69   0.000    -.2242531   -.2090049

            4     -.1596128   .0041301   -38.65   0.000     -.167708   -.1515175

            3     -.1938646   .0036203   -53.55   0.000    -.2009606   -.1867686

            2     -.1226073   .0055524   -22.08   0.000    -.1334905   -.1117242

      lgegrupp  

                

       bottenv    -.0053136   .0018364    -2.89   0.004     -.008913   -.0017142

         Kokvr      .020683   .0033106     6.25   0.000      .014194     .027172

        Kokskp     .1212037   .0060128    20.16   0.000     .1094182    .1329891

   Delatboende     .0659255   .0188451     3.50   0.000     .0289878    .1028632

  seniorboende    -.0081284   .0040695    -2.00   0.046     -.016105   -.0001519

studentlgenhet     .0272648   .0068445     3.98   0.000      .013849    .0406806

                

           10     -.4780402    .074047    -6.46   0.000    -.6231776   -.3329027

            7      -.311811   .0291975   -10.68   0.000    -.3690402   -.2545817

            6     -.3512919   .0125997   -27.88   0.000    -.3759882   -.3265955

            5     -.2835446   .0056881   -49.85   0.000    -.2946937   -.2723956

            4     -.2519533   .0035156   -71.67   0.000    -.2588441   -.2450625

            3     -.1998725   .0030042   -66.53   0.000    -.2057609   -.1939841

            2     -.1488909   .0028758   -51.77   0.000    -.1545276   -.1432542

      antalRum  

                                                                                

      lnhyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    727.048425 22159  .032810525           Root MSE      =  .10457

                                                       Adj R-squared =  0.6667

    Residual    242.017014 22132  .010935162           R-squared     =  0.6671

       Model    485.031412    27  17.9641264           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 27, 22132) = 1642.79

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   22160
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Bilaga 4: Regression av Bostadsbolagets fastighetsbestånd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons    -10478.15   135.2399   -77.48   0.000    -10743.23   -10213.07

   Nettoflytt    -.3720022   .0286892   -12.97   0.000     -.428235   -.3157695

Studentboende     317.6391   11.96509    26.55   0.000     294.1868    341.0914

               

          12     -299.3263    4.98281   -60.07   0.000    -309.0929   -289.5596

          11     -265.5376   3.577264   -74.23   0.000    -272.5493   -258.5259

          10     -68.05821   3.894839   -17.47   0.000    -75.69234   -60.42407

           9     -203.0897   4.728417   -42.95   0.000    -212.3577   -193.8217

           8     -152.8092   3.701833   -41.28   0.000     -160.065   -145.5533

           7     -79.21033   3.245831   -24.40   0.000    -85.57237    -72.8483

           6     -89.40915   5.566917   -16.06   0.000    -100.3207   -78.49764

           5       180.871   5.436949    33.27   0.000     170.2143    191.5278

           4     -78.18714   3.684654   -21.22   0.000     -85.4093   -70.96498

           3     -23.04811    3.88337    -5.94   0.000    -30.65977   -15.43646

           2      48.76181   4.676374    10.43   0.000     39.59582     57.9278

   lagesbetyg  

               

      Balkong        15.65   2.321677     6.74   0.000     11.09937    20.20064

      Terrass     183.4671   13.57074    13.52   0.000     156.8675    210.0666

     Uteplats     24.06098   3.298583     7.29   0.000     17.59554    30.52641

      kokskap     286.5519   8.603333    33.31   0.000     269.6889     303.415

       kokvra     46.68796   2.770391    16.85   0.000     41.25782     52.1181

        bodok     1.251687   .1059163    11.82   0.000     1.044084     1.45929

      Vardear     3.670258   .0680911    53.90   0.000     3.536795     3.80372

        Byggd     2.272326   .0558463    40.69   0.000     2.162864    2.381788

     vaningar     3.357775    .338038     9.93   0.000     2.695199    4.020351

               

           7     -418.9379   30.90508   -13.56   0.000    -479.5138   -358.3619

           6     -310.1485   16.24486   -19.09   0.000    -341.9895   -278.3075

           5     -277.6749   5.729926   -48.46   0.000    -288.9059   -266.4439

           4     -219.2075   3.781452   -57.97   0.000    -226.6194   -211.7956

           3     -184.3321   3.059633   -60.25   0.000    -190.3292    -178.335

           2     -126.2664   2.767437   -45.63   0.000    -131.6908   -120.8421

     antalRum  

                                                                               

       hyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    1.1085e+09 23746   46682.583           Root MSE      =  110.56

                                                       Adj R-squared =  0.7382

    Residual     289913054 23718  12223.3348           R-squared     =  0.7385

       Model     818611562    28  29236127.2           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 28, 23718) = 2391.83

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   23747
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Bilaga 5: Regression av Bostadsbolagets fastighetsbestånd uttryckt i procent 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons    -2.192474   .1098761   -19.95   0.000    -2.407839    -1.97711

   Nettoflytt    -.0002877   .0000233   -12.34   0.000    -.0003334    -.000242

Studentboende      .238972   .0097211    24.58   0.000      .219918    .2580259

               

          12     -.2806163   .0040483   -69.32   0.000    -.2885513   -.2726814

          11     -.2599761   .0029064   -89.45   0.000    -.2656728   -.2542795

          10     -.0657113   .0031644   -20.77   0.000    -.0719136   -.0595089

           9     -.1867745   .0038416   -48.62   0.000    -.1943043   -.1792447

           8     -.1363391   .0030076   -45.33   0.000    -.1422341    -.130444

           7     -.0795092   .0026371   -30.15   0.000     -.084678   -.0743403

           6     -.0781602   .0045229   -17.28   0.000    -.0870253   -.0692951

           5      .1114304   .0044173    25.23   0.000     .1027723    .1200885

           4     -.0719557   .0029936   -24.04   0.000    -.0778233    -.066088

           3     -.0233506   .0031551    -7.40   0.000    -.0295347   -.0171665

           2      .0299624   .0037993     7.89   0.000     .0225154    .0374093

   lagesbetyg  

               

      Balkong     .0130385   .0018863     6.91   0.000     .0093413    .0167357

      Terrass      .112345   .0110256    10.19   0.000     .0907341    .1339558

     Uteplats     .0254407   .0026799     9.49   0.000     .0201878    .0306936

      kokskap      .196579   .0069898    28.12   0.000     .1828785    .2102795

       kokvra     .0426537   .0022508    18.95   0.000      .038242    .0470655

        bodok      .001229   .0000861    14.28   0.000     .0010604    .0013977

      Vardear     .0029405   .0000553    53.15   0.000     .0028321    .0030489

        Byggd     .0017729   .0000454    39.08   0.000      .001684    .0018619

     vaningar      .002833   .0002746    10.32   0.000     .0022947    .0033713

               

           7     -.3785759   .0251089   -15.08   0.000    -.4277911   -.3293608

           6     -.2799209   .0131982   -21.21   0.000    -.3057901   -.2540516

           5      -.241336   .0046553   -51.84   0.000    -.2504607   -.2322113

           4     -.1870935   .0030723   -60.90   0.000    -.1931153   -.1810717

           3     -.1544564   .0024858   -62.14   0.000    -.1593287   -.1495841

           2     -.1017669   .0022484   -45.26   0.000     -.106174   -.0973599

     antalRum  

                                                                               

     lnhyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
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Bilaga 6: Regression utan bodokpoäng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons    -12700.82   141.2697   -89.90   0.000    -12977.72   -12423.92

   Nettoflytt    -.3020698   .0314633    -9.60   0.000    -.3637399   -.2403998

 seniorboende    -42.09219   6.315701    -6.66   0.000    -54.47136   -29.71302

Studentboende     728.2643   10.52027    69.22   0.000     707.6439    748.8847

               

          12     -298.7251    4.90137   -60.95   0.000    -308.3321   -289.1181

          11     -269.9964   3.433091   -78.65   0.000    -276.7255   -263.2674

          10      -62.4315   3.915513   -15.94   0.000    -70.10615   -54.75685

           9     -201.7495   4.987187   -40.45   0.000    -211.5247   -191.9743

           8     -129.5363   3.884498   -33.35   0.000    -137.1501   -121.9224

           7      -87.6174   3.349412   -26.16   0.000    -94.18245   -81.05234

           6     -76.51603   6.119741   -12.50   0.000     -88.5111   -64.52095

           5      178.9221   5.793892    30.88   0.000     167.5657    190.2785

           4     -53.22839   4.028692   -13.21   0.000    -61.12488    -45.3319

           3     -13.74715   4.239596    -3.24   0.001    -22.05703   -5.437277

           2      107.2959   4.767822    22.50   0.000     97.95064    116.6411

   lagesbetyg  

               

      Balkong      7.63679   2.514743     3.04   0.002     2.707736    12.56584

      Terrass     169.9986   14.96031    11.36   0.000     140.6754    199.3217

     Uteplats     13.94254   3.609251     3.86   0.000     6.868186     21.0169

      kokskap     281.1482   9.473739    29.68   0.000      262.579    299.7173

       kokvra     45.45472   3.023811    15.03   0.000     39.52786    51.38158

      Vardear     4.566564   .0728634    62.67   0.000     4.423747     4.70938

        Byggd     2.543081   .0607754    41.84   0.000     2.423957    2.662204

     vaningar     3.864184   .3733764    10.35   0.000     3.132343    4.596025

               

           7     -410.0633   34.07264   -12.03   0.000    -476.8479   -343.2788

           6     -295.2299   17.90189   -16.49   0.000    -330.3187    -260.141

           5     -281.9874   6.306314   -44.72   0.000    -294.3482   -269.6266

           4     -222.3685   4.156468   -53.50   0.000    -230.5154   -214.2216

           3     -185.2148   3.352598   -55.25   0.000    -191.7861   -178.6435

           2     -129.4625   3.021904   -42.84   0.000    -135.3856   -123.5394

     antalRum  

                                                                               

       hyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    1.3580e+09 24029  56516.0473           Root MSE      =  121.94

                                                       Adj R-squared =  0.7369

    Residual     356897605 24001   14870.114           R-squared     =  0.7372

       Model    1.0011e+09    28  35754517.7           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 28, 24001) = 2404.45

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   24030
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Bilaga 7: Regression utan lägesbetyg 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        _cons    -12230.54    139.608   -87.61   0.000    -12504.18    -11956.9

   Nettoflytt    -.1171314    .020888    -5.61   0.000    -.1580731   -.0761896

 seniorboende    -41.10526   6.860602    -5.99   0.000    -54.55248   -27.65805

Studentboende     367.5234   14.59372    25.18   0.000     338.9188     396.128

      Balkong    -30.64653    2.58542   -11.85   0.000    -35.71412   -25.57894

      Terrass     227.1643   16.28526    13.95   0.000     195.2442    259.0845

     Uteplats    -58.56722   3.815302   -15.35   0.000    -66.04546   -51.08899

      kokskap     296.9092   10.44494    28.43   0.000     276.4364    317.3819

       kokvra      29.3404   3.300435     8.89   0.000     22.87134    35.80947

        bodok     7.541485    .086726    86.96   0.000     7.371497    7.711474

      Vardear     4.615782   .0732543    63.01   0.000     4.472199    4.759365

        Byggd     2.007639   .0611638    32.82   0.000     1.887754    2.127524

     vaningar     5.631602   .4021329    14.00   0.000     4.843396    6.419808

               

           7     -441.4987   37.76884   -11.69   0.000     -515.528   -367.4693

           6     -344.4662   19.87491   -17.33   0.000    -383.4223   -305.5101

           5     -303.2615   6.994461   -43.36   0.000    -316.9711   -289.5519

           4     -265.8746   4.576459   -58.10   0.000    -274.8448   -256.9045

           3     -236.7478   3.685058   -64.25   0.000    -243.9707   -229.5248

           2     -165.3264   3.323847   -49.74   0.000    -171.8414   -158.8115

     antalRum  

                                                                               

       hyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total    1.1085e+09 23746   46682.583           Root MSE      =  135.46

                                                       Adj R-squared =  0.6069

    Residual     435420168 23728  18350.4791           R-squared     =  0.6072

       Model     673104447    18  37394691.5           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 18, 23728) = 2037.80

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   23747
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Bilaga 8: Regression mellan MKBs och Bostadsbolagets fastighetsbestånd 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     1589.718   3.708616   428.66   0.000     1582.449    1596.987

           Gtb    -178.2357   1.829248   -97.44   0.000     -181.821   -174.6503

     gamlahus1     -19.9779   3.213701    -6.22   0.000    -26.27681     -13.679

     gamlahus2     39.18179   1.910409    20.51   0.000     35.43736    42.92622

attionittiohus     72.41649   3.566069    20.31   0.000     65.42694    79.40604

    modernahus     480.3411   3.505157   137.04   0.000      473.471    487.2113

                

           12     -348.7919   4.287757   -81.35   0.000    -357.1959   -340.3878

           11     -390.9453   3.834982  -101.94   0.000    -398.4619   -383.4287

           10     -277.0764   3.583729   -77.32   0.000    -284.1006   -270.0523

            9     -278.0205   4.478446   -62.08   0.000    -286.7983   -269.2427

            8     -245.3444   3.317709   -73.95   0.000    -251.8472   -238.8417

            7     -226.7607   3.204654   -70.76   0.000    -233.0419   -220.4795

            6     -236.0986   3.665924   -64.40   0.000    -243.2839   -228.9133

            5     -147.2477   3.731021   -39.47   0.000    -154.5606   -139.9348

            4     -162.3687   3.627963   -44.75   0.000    -169.4796   -155.2578

            3     -156.8805    3.25341   -48.22   0.000    -163.2572   -150.5037

            2     -69.21385    4.67863   -14.79   0.000    -78.38404   -60.04367

    lagesbetyg  

                

       kokskap     227.6305   6.119183    37.20   0.000     215.6368    239.6242

        kokvra     100.3273     2.5809    38.87   0.000     95.26865    105.3859

  seniorboende    -11.23961     4.5529    -2.47   0.014    -20.16336   -2.315857

 Studentboende     209.9637   7.090953    29.61   0.000     196.0654    223.8621

      antalRum     -72.9165   .8620748   -84.58   0.000    -74.60617   -71.22682

                                                                                

        hyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    3.0975e+09 46326  66863.5503           Root MSE      =  148.79

                                                       Adj R-squared =  0.6689

    Residual    1.0251e+09 46305  22138.3353           R-squared     =  0.6691

       Model    2.0724e+09    21  98685962.8           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 21, 46305) = 4457.70

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   46327
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Bilaga 9: Regression mellan MKBs och Bostadsbolagets fastighetsbestånd uttryckt i procent 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     7.383449   .0027387  2695.99   0.000     7.378081    7.388817

           Gtb    -.1468765   .0013508  -108.73   0.000    -.1495242   -.1442288

     gamlahus1    -.0157838   .0023732    -6.65   0.000    -.0204353   -.0111323

     gamlahus2     .0338506   .0014108    23.99   0.000     .0310854    .0366157

attionittiohus     .0778736   .0026334    29.57   0.000      .072712    .0830351

    modernahus     .3510231   .0025884   135.61   0.000     .3459497    .3560965

                

           12     -.3022089   .0031664   -95.44   0.000     -.308415   -.2960028

           11     -.3444508    .002832  -121.63   0.000    -.3500016   -.3389001

           10     -.2202865   .0026465   -83.24   0.000    -.2254736   -.2150994

            9     -.2204911   .0033072   -66.67   0.000    -.2269732    -.214009

            8     -.1940049     .00245   -79.19   0.000    -.1988069   -.1892028

            7     -.1717252   .0023665   -72.56   0.000    -.1763636   -.1670867

            6     -.1745153   .0027072   -64.46   0.000    -.1798214   -.1692092

            5     -.1045332   .0027552   -37.94   0.000    -.1099335   -.0991329

            4      -.122415   .0026791   -45.69   0.000    -.1276661   -.1171639

            3     -.1183936   .0024025   -49.28   0.000    -.1231026   -.1136846

            2     -.0452265    .003455   -13.09   0.000    -.0519983   -.0384546

    lagesbetyg  

                

       kokskap     .1634912   .0045188    36.18   0.000     .1546343    .1723481

        kokvra     .0772394   .0019059    40.53   0.000     .0735038     .080975

  seniorboende     -.008558   .0033622    -2.55   0.011    -.0151479   -.0019681

 Studentboende     .0971154   .0052364    18.55   0.000      .086852    .1073789

      antalRum     -.059832   .0006366   -93.99   0.000    -.0610798   -.0585842

                                                                                

        lnhyra        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    1914.53134 46326  .041327361           Root MSE      =  .10988

                                                       Adj R-squared =  0.7079

    Residual    559.026079 46305  .012072694           R-squared     =  0.7080

       Model    1355.50526    21  64.5478696           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 21, 46305) = 5346.60

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   46327



63 (71) 

 

Bilaga 10: Regression bostadspriser Göteborg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     82352.93    951.758    86.53   0.000     80486.64    84219.22

     gamlahus2     -9984.96   542.8336   -18.39   0.000     -11049.4   -8920.525

      miljonpr    -7316.648   835.8053    -8.75   0.000    -8955.568   -5677.728

attionittiohus    -5286.851   575.0099    -9.19   0.000     -6414.38   -4159.321

    modernahus     1809.456   673.6938     2.69   0.007     488.4184    3130.493

                

            4     -31898.03   689.4971   -46.26   0.000    -33250.06      -30546

            3     -21074.36    617.959   -34.10   0.000    -22286.11   -19862.61

            2     -5357.409   469.3452   -11.41   0.000    -6277.742   -4437.076

     Betygspng  

                

      Avgiftm2    -14.88393   1.267354   -11.74   0.000    -17.36907   -12.39879

                

            6     -18189.15   1945.831    -9.35   0.000     -22004.7   -14373.59

            5     -14449.58   973.8107   -14.84   0.000    -16359.12   -12540.05

            4     -12625.38    696.005   -18.14   0.000    -13990.17   -11260.59

            3     -9688.499   532.9399   -18.18   0.000    -10733.53   -8643.464

            2     -8850.606   496.3216   -17.83   0.000    -9823.836   -7877.375

           Rum  

                                                                                

    Prisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    8.6641e+11  2584   335297779           Root MSE      =  8824.6

                                                       Adj R-squared =  0.7678

    Residual    2.0021e+11  2571    77872714           R-squared     =  0.7689

       Model    6.6620e+11    13  5.1246e+10           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 13,  2571) =  658.07

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2585
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Bilaga 11: Regression bostadspriser Göteborg uttryckt i procent 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     11.38018   .0207375   548.77   0.000     11.33952    11.42084

     gamlahus2    -.1816967   .0118276   -15.36   0.000    -.2048893   -.1585041

      miljonpr    -.1451169   .0182111    -7.97   0.000    -.1808268   -.1094071

attionittiohus    -.1119522   .0125287    -8.94   0.000    -.1365195   -.0873848

    modernahus     .0920765   .0146789     6.27   0.000     .0632929    .1208601

                

            4     -.8354682   .0150232   -55.61   0.000     -.864927   -.8060094

            3     -.4609814   .0134645   -34.24   0.000    -.4873837    -.434579

            2     -.0731894   .0102264    -7.16   0.000    -.0932422   -.0531365

     Betygspng  

                

      Avgiftm2    -.0002661   .0000276    -9.64   0.000    -.0003202   -.0002119

                

            6     -.3433026    .042397    -8.10   0.000    -.4264384   -.2601668

            5     -.3037978    .021218   -14.32   0.000     -.345404   -.2621917

            4     -.2534442    .015165   -16.71   0.000    -.2831811   -.2237073

            3     -.1747922    .011612   -15.05   0.000    -.1975621   -.1520223

            2     -.1676159   .0108142   -15.50   0.000    -.1888213   -.1464106

           Rum  

                                                                                

  lnprisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    494.342033  2584  .191308836           Root MSE      =  .19228

                                                       Adj R-squared =  0.8068

    Residual    95.0491364  2571  .036969715           R-squared     =  0.8077

       Model    399.292897    13  30.7148382           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 13,  2571) =  830.81

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2585
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Bilaga 12: Regression Bostadspriser Malmö  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

         _cons     51221.44   808.8295    63.33   0.000     49635.78    52807.11

     gamlahus2    -2797.427   252.7148   -11.07   0.000    -3292.861   -2301.993

      miljonpr    -6322.412   331.2136   -19.09   0.000    -6971.739   -5673.085

attionittiohus    -2927.978    405.422    -7.22   0.000    -3722.786   -2133.169

    modernahus     9337.573   383.2231    24.37   0.000     8586.284    10088.86

                

            4     -19519.27    486.215   -40.15   0.000    -20472.47   -18566.07

            3      -11960.9    477.785   -25.03   0.000    -12897.57   -11024.23

            2     -2653.867    460.256    -5.77   0.000    -3556.175   -1751.559

      Betygpng  

                

      Avgiftm2    -12.49322    .894513   -13.97   0.000    -14.24686   -10.73957

                

            5     -5514.854    765.107    -7.21   0.000    -7014.806   -4014.901

            4     -4962.972   408.5996   -12.15   0.000    -5764.011   -4161.934

            3     -4932.986   311.4541   -15.84   0.000    -5543.576   -4322.397

            2     -3990.361    281.218   -14.19   0.000    -4541.674   -3439.048

           Rum  

                                                                                

    Prisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    6.8041e+11  4911   138547386           Root MSE      =  6267.3

                                                       Adj R-squared =  0.7165

    Residual    1.9243e+11  4899  39279493.9           R-squared     =  0.7172

       Model    4.8798e+11    12  4.0665e+10           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 12,  4899) = 1035.26

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4912
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Bilaga 13: Regression Bostadspriser Malmö uttryckt I procent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     11.10935    .030581   363.28   0.000      11.0494     11.1693

     gamlahus2    -.0789951   .0095549    -8.27   0.000    -.0977269   -.0602632

      miljonpr    -.3009398   .0125228   -24.03   0.000    -.3254902   -.2763895

attionittiohus    -.0900518   .0153286    -5.87   0.000    -.1201027    -.060001

    modernahus     .2377839   .0144893    16.41   0.000     .2093784    .2661893

                

            4     -.7737153   .0183833   -42.09   0.000    -.8097547   -.7376758

            3     -.4005262   .0180645   -22.17   0.000    -.4359408   -.3651117

            2     -.0649032   .0174018    -3.73   0.000    -.0990185   -.0307879

      Betygpng  

                

      Avgiftm2    -.0005931   .0000338   -17.54   0.000    -.0006594   -.0005268

                

            5     -.2896376   .0289279   -10.01   0.000    -.3463492   -.2329261

            4     -.2214991   .0154487   -14.34   0.000    -.2517855   -.1912127

            3     -.2196302   .0117757   -18.65   0.000    -.2427159   -.1965445

            2     -.1643224   .0106325   -15.45   0.000     -.185167   -.1434778

           Rum  

                                                                                

  lnprisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    1041.01019  4911  .211975197           Root MSE      =  .23696

                                                       Adj R-squared =  0.7351

    Residual    275.081803  4899  .056150603           R-squared     =  0.7358

       Model     765.92839    12  63.8273659           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 12,  4899) = 1136.72

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4912
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Bilaga 14: Regression med Bostadsbolagets värderingsområden uttryckta i procent 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            _cons     11.36567   .0183364   619.84   0.000     11.32971    11.40162

        gamlahus2    -.0564303   .0160077    -3.53   0.000    -.0878217    -.025039

         miljonpr    -.1445048   .0196239    -7.36   0.000    -.1829875   -.1060221

   attionittiohus    -.1085136   .0119989    -9.04   0.000    -.1320436   -.0849836

       modernahus     .2215523   .0222241     9.97   0.000     .1779706     .265134

                   

               9     -.8130737   .0249188   -32.63   0.000    -.8619396   -.7642077

               8     -.7031662    .015694   -44.80   0.000    -.7339424   -.6723901

               7     -.5273489   .0185127   -28.49   0.000    -.5636524   -.4910454

               5      -.273944   .0257355   -10.64   0.000    -.3244116   -.2234764

               4     -.3659003   .0209078   -17.50   0.000    -.4069007   -.3248999

               3     -.1113898    .011964    -9.31   0.000    -.1348513   -.0879284

               2     -.1610063   .0187508    -8.59   0.000    -.1977768   -.1242358

BetygspngBostadsb  

                   

         Avgiftm2    -.0002351   .0000251    -9.36   0.000    -.0002844   -.0001859

                   

               6      -.308906     .03655    -8.45   0.000    -.3805807   -.2372312

               5     -.2884102   .0188898   -15.27   0.000    -.3254532   -.2513672

               4       -.22545   .0132939   -16.96   0.000    -.2515196   -.1993805

               3     -.1762618   .0105876   -16.65   0.000    -.1970241   -.1554995

               2     -.1523368   .0096308   -15.82   0.000    -.1712228   -.1334508

              Rum  

                                                                                   

     lnprisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    280.121106  2289  .122377067           Root MSE      =  .15839

                                                       Adj R-squared =  0.7950

    Residual    56.9988421  2272  .025087519           R-squared     =  0.7965

       Model    223.122264    17  13.1248391           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 17,  2272) =  523.16

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    2290
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Bilaga 15: Regression med MKBs värderingsområden uttryckta i procent 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     11.05851   .0296768   372.63   0.000     11.00033    11.11669

     gamlahus2    -.0814063   .0097157    -8.38   0.000    -.1004534   -.0623592

      miljonpr    -.2349923   .0157672   -14.90   0.000    -.2659031   -.2040815

attionittiohus    -.2484988   .0147915   -16.80   0.000    -.2774968   -.2195008

    modernahus     .1488195   .0182813     8.14   0.000     .1129799     .184659

                

           10     -.8779853   .0233838   -37.55   0.000    -.9238279   -.8321427

            9     -.7324909    .020325   -36.04   0.000    -.7723369   -.6926448

            8      -.720771   .0368278   -19.57   0.000    -.7929699    -.648572

            7     -.8520254   .0188634   -45.17   0.000    -.8890061   -.8150447

            6     -.7386915   .0189495   -38.98   0.000     -.775841    -.701542

            5     -.3990009   .0189029   -21.11   0.000     -.436059   -.3619428

            4     -.4910952   .0277562   -17.69   0.000    -.5455097   -.4366807

            3     -.1704298   .0164341   -10.37   0.000     -.202648   -.1382116

            2     -.0685452   .0188632    -3.63   0.000    -.1055255   -.0315649

  BetygspngMKB  

                

      Avgiftm2    -.0004718   .0000338   -13.96   0.000     -.000538   -.0004055

                

            5     -.3396408   .0280654   -12.10   0.000    -.3946615   -.2846202

            4     -.2112675   .0149487   -14.13   0.000    -.2405736   -.1819614

            3     -.2064305   .0115338   -17.90   0.000    -.2290419   -.1838191

            2     -.1476266   .0103215   -14.30   0.000    -.1678614   -.1273918

           Rum  

                                                                                

  lnprisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total     1048.4341  4933  .212534786           Root MSE      =  .22912

                                                       Adj R-squared =  0.7530

    Residual    258.020132  4915  .052496466           R-squared     =  0.7539

       Model    790.413969    18  43.9118872           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 18,  4915) =  836.47

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    4934
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Bilaga 16: Regression bostadsrättspriser  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

         _cons     11.00858   .0186375   590.67   0.000     10.97204    11.04511

           Gtb     .4253433   .0061782    68.85   0.000     .4132323    .4374543

     gamlahus2    -.1114503   .0075601   -14.74   0.000    -.1262703   -.0966303

      miljonpr    -.2693468   .0101546   -26.52   0.000    -.2892526   -.2494409

attionittiohus    -.1003437   .0102609    -9.78   0.000     -.120458   -.0802294

    modernahus     .1704984   .0101928    16.73   0.000     .1505177    .1904792

                

            4     -.7958441   .0105794   -75.23   0.000    -.8165828   -.7751054

            3     -.4448073   .0101384   -43.87   0.000    -.4646814   -.4249333

            2     -.0842551   .0090129    -9.35   0.000     -.101923   -.0665872

      Betygpng  

                

      Avgiftm2    -.0003949   .0000225   -17.58   0.000    -.0004389   -.0003509

                

            5     -.3075074   .0184543   -16.66   0.000    -.3436831   -.2713318

            4     -.2227319   .0113083   -19.70   0.000    -.2448993   -.2005645

            3     -.1980617   .0085169   -23.26   0.000    -.2147572   -.1813662

            2     -.1505566   .0078328   -19.22   0.000    -.1659111    -.135202

           Rum  

                                                                                

 lnprrisidagm2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                

       Total    2203.12637  7474   .29477206           Root MSE      =  .22778

                                                       Adj R-squared =  0.8240

    Residual    387.104467  7461  .051883724           R-squared     =  0.8243

       Model    1816.02191    13  139.693993           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 13,  7461) = 2692.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =    7475
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Bilaga 17: Regression av Bostadsbolagets fastighetsbestånd med 3 lägesområden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        _cons    -3.892517   .0990229   -39.31   0.000    -4.086608   -3.698426

        Byggd     .0019018   .0000436    43.57   0.000     .0018162    .0019873

      Vardear      .003646   .0000519    70.27   0.000     .0035444    .0037477

   Nettoflytt    -.0000715   .0000155    -4.63   0.000    -.0001018   -.0000412

Studentboende     .2491365   .0112292    22.19   0.000     .2271266    .2711464

               

           3     -.2368197   .0023933   -98.95   0.000    -.2415107   -.2321286

           2     -.0798917    .001806   -44.24   0.000    -.0834316   -.0763517

     Lgebetyg  

               

      Balkong     .0060486    .001884     3.21   0.001     .0023558    .0097414

      Terrass     .1669158    .011537    14.47   0.000     .1443025    .1895291

     Uteplats     .0151172   .0027771     5.44   0.000     .0096739    .0205604

     Delatkok     .0472818   .0280124     1.69   0.091    -.0076243    .1021878

      kokskap     .2056959   .0073918    27.83   0.000     .1912076    .2201843

       kokvra     .0339278   .0023504    14.44   0.000      .029321    .0385347

        bodok     .0020611    .000081    25.45   0.000     .0019024    .0022198

     vaningar     .0044153    .000284    15.55   0.000     .0038587     .004972

               

           7     -.3992624   .0267455   -14.93   0.000    -.4516853   -.3468395

           6     -.2785326   .0140707   -19.80   0.000     -.306112   -.2509532

           5      -.258605   .0049454   -52.29   0.000    -.2682983   -.2489117

           4     -.2058232   .0032356   -63.61   0.000    -.2121651   -.1994812

           3     -.1691716   .0026147   -64.70   0.000    -.1742965   -.1640467

           2      -.110743   .0023636   -46.85   0.000    -.1153757   -.1061103

     antalRum  

                                                                               

     lnhyram2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

       Total     784.10716 23746    .0330206           Root MSE      =   .0959

                                                       Adj R-squared =  0.7215

    Residual    218.210829 23726  .009197118           R-squared     =  0.7217

       Model     565.89633    20  28.2948165           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 20, 23726) = 3076.49

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   23747
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