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Områdesfaktorers inverkan på 

hyresutvecklingen för kommersiella lokaler 
- Analys av medelstora kommuner i Sverige 

 

yresnivåerna för kommersiella 

butiks- och kontorslokaler i 

medelstora svenska kommuner 

har under de senaste 20 åren haft en 

intressant variation. Kan det vara så, att 

denna variation kan förklaras av olika 

förändringar i samhället på kommunnivå? 

Om så är fallet, skulle denna studie kunna 

underlätta marknadsanalyser och 

hyresprediktioner för kommersiella butiks- 

och kontors-lokaler i medelstora 

kommuner.  

Hyran för kommersiella lokaler regleras utifrån 

principen om marknadshyra, vilken sätts av 

ingående kontrakt mellan hyresvärd och 

hyresgäst. Hyresavtalen beror vanligtvis på 

lokalernas fastighetsanknutna attribut, 

ansvarsfördelning mellan parterna samt 

kostnadsfördelning mellan desamma. Detta 

medför givetvis att hyresnivåerna kommer att 

skilja sig åt mellan varje enskilt kontrakt. Men 

kan det även finnas andra hyrespåverkande 

faktorer?  

 

nligt Svensk fastighetsindikator  

har de generella hyresnivåerna för 

kommersiella butiks- och kontors-

lokaler haft en kraftig variation under åren 

1992 till 2012, se figur 1. Jämförelsen omfattar 

16 medelstora kommuner i Sverige. De 

generella hyresnivåerna bygger på 

hyreskontrakt som sammanställts och 

analyserats till en allmän nivå för varje enskild 

kommun. Med detta förfarande normaliseras 

kontraktens ingående värden. Trots detta är 

alltså variationen i hyresutvecklingen mellan 

kommuner hög, vilket borde tyda på att det  

 

 

finns andra faktorer, utöver de som regleras i 

hyreskontrakten, som påverkar hyresnivå-

utvecklingen i en kommun. Kan det vara så att 

förändringar i samhället, även kallade 

områdesfaktorer, har en påverkan på 

hyresnivåerna i en kommun? Exempel på 

områdesfaktorer kan vara förändringar i 

befolkning, förvärvsinkomst och kollektiv-

trafik.  

 

xamensarbetet behandlar hur mycket 

av variationen i hyresnivå-

utvecklingen som, utifrån allmän 

statistik, kan förklaras av områdesfaktorer. Det 

som studeras är hur utvecklingen har sett ut i 

ett antal medelstora kommuner i Sverige, vilka 

har definierats som kommuner med ett 

invånarantal inom intervallet 30 000 – 100 

000. De kommuner som har ingått i 

undersökningen redovisas i figur 1. 

För studien har en tidsperiod om 20 år, mellan 

åren 1992 och 2012 valts. Vidare studeras 

endast butiks- och kontorslokaler i 

kommunernas mest attraktiva lägen. För att 

avgöra vilka områdesfaktorer som påverkar 

hyresnivåutvecklingen har olika sambands-

analyser utförts, vilka har analyserats utifrån 

Figur 1: Hyresnivåutveckling i 16 medelstora kommuner 



R 

bakomliggande teorier. För undersökningen 

har endast allmänt tillgänglig statistik 

inhämtats, främst från Statistiska centralbyrån.  

 

esultatet tyder på att en kommuns 

befolkningsutveckling samt andelen 

arbetstillfällen inom sektorerna handel 

och kommunikation, har en betydande 

påverkan på hyresnivåutvecklingen. Det är 

även troligt att restiden till närmaste storstad, 

liksom hur stor befolkning kommunen hade 

vid startåret 1992, har påverkat 

hyresnivåutvecklingen. Dessa områdesfaktorer 

förklarar upp till 80 % av variationen i 

hyresnivåutvecklingen. 

 

Frågan är hur tillförlitlig detta resultat är? Går 

slutsatserna verkligen att tillämpa vid 

marknadsanalyser av kommersiella lokaler, i 

medelstora svenska kommuner? För att svara 

på frågan har ett test av resultatets trovärdighet 

utförts, där en estimerad hyresnivåutveckling 

beräknats för respektive undersökt kommun. 

Utfallet jämfördes sedan med hyres-

utvecklingen enligt Svensk fastighetsindikator. 

Testet tyder på, med hänsyn även tagen till 

undersökningens få observationer, att 

resultaten ska handskas med försiktighet.  
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