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Trepartens gemensamma 
vägledning inför de årliga 
hyresförhandlingarna 2023 

Inledning och sammanfattning
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta har kom-
mit överens om fem faktorer som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna.  
I detta dokument presenteras bakgrunden till faktorerna samt siffror. 

Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen och denna vägledning är 
att underlätta förhandlingarna. Genom att parterna har enats om vilka faktorer som 
ska utgöra förhandlingsunderlaget för de årliga förhandlingarna skapas en gemen-
sam plattform för parterna att utgå ifrån. Utöver rekommendationen och den gemen-
samma vägledningen, kommer parterna ta fram separata vägledningar kring hur siff-
rorna ska tolkas. Parterna är medvetna om att dessa parametrar inte är exakta i sin 
utformning. Det innebär att de ska utvärderas varje år. Parterna är dessutom med-
vetna om att parametrarna kan komma att förändras och skifta över tid. 

I denna tabell sammanfattas de fem parametrarna.

Sammanfattning av parametrarna 2019 2020 2021 2022 Snitt/skillnad

Taxebundna avgifter (nationella siffror) -1,8% 2,3% N/A

Förvaltning och underhåll -0,4% 5,1% N/A

Räntekorgens utveckling -0,17% -0,01% 1,15% 1,32 %-enh.

BNP och BNP per capita 4,1% -0,5% 6,4% 6,4% 4,1%

Inflation exkl. hyror 0,4% 2,5% 7,0% 3,3%

1. Taxebundna avgifter 
Elektricitet, vatten och avlopp, sophantering och återvinning samt värme ingår i de 
kostnader som benämns taxebundna avgifter. Prisutvecklingen för inköp av el, vat-
ten, avlopp och avfallstjänster har hyresvärden inte någon rådighet över, eftersom 
den avgörs av lokala infrastrukturbolag. Dessa prisförändringar påverkar alla boen-
deformer på orten och bör därför återspeglas i de årliga förhandlingarna om justering 
av hyrorna i hela beståndet.

Statistik om utvecklingen av de taxebundna kostnaderna hämtas från Nils Hol-
gersson- undersökningen, som alla parter avser att medverka i. För taxor i Nils Hol-
gersson-undersökningen ska data från 2020 och 2021, samt 2022 användas. För 2022 
inhämtas data i form av kända taxor och avgifter från respektive kommun. Detta ef-
tersom Nils Holgersson-rapporterna uppdateras efter det att förhandlingarna har 
kommit i gång. Om förhandlingarna startar efter det att siffrorna inkommit, kan 
emellertid siffrorna från Nils Holgersson-rapporten användas. 
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Lokala Nils Holgersson-siffror för 2020 och 2021 återfinns i länkarna nedan:

https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2021/totalt-2021/
https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2020/totalt-2020/

Siffror för 2022 har i skrivande stund inte kommit, men kommer att återfinnas här:
https://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2022/totalt-2022/

För de nationella siffrorna gäller:

2020 2021 2022 Snitt

 Taxebundna avgifter -1,8% 2,3% N/A

 

2. Förvaltnings- och underhållskostnader
Underhålls- och förvaltningskostnader har stor betydelse i de årliga hyresförhand-
lingarna. Parterna är överens om att tillsammans med SCB utveckla ett fastighets-
förvaltningsmått som ska ägas gemensamt av parterna i syfte att vara den faktor som 
beskriver förvaltnings- och underhållskostnader. Detta arbete kommer emellertid inte 
att slutföras innan 2023 års förhandlingar kommit igång.

I avvaktan på ett nytt förvaltningsmått har parterna enats om att använda ett mo-
difierat mått utifrån det mått (FFI) som Fastighetsägarna MittNord redan tagit fram 
i samarbete med SCB. I Fastighetsägarnas MittNords mått återfinns emellertid tre 
parametrar; kapitalkostnader, driftskostnader och underhållskostnader. Eftersom 
räntor redan finns med i trepartens beräkningar, exkluderas den parametern från det 
modifierade FFI. 

I nuvarande FFI ingår även kostnadsförändringar för el, vatten, värme och avfall 
under parametern driftkostnader, som också dessa redan finns med i trepartens be-
räkningar genom Nils Holgerssonrapporten. De låter sig dock inte exkluderas med 
mindre än att indexet blir otjänligt. Därför föreslås att siffrorna för FFI hanteras med 
viss försiktighet. 

Data för 2022 finns inte att tillgå i skrivande stund, eftersom dessa inte uppdateras 
förrän i oktober. Så snart data över 2022 offentliggjorts av SCB, kommer detta emel-
lertid att skickas ut till de förhandlande parterna. Fram till dess kan endera 2021 års 
siffra användas även för 2022, eller så får ett rimligt antagande göras för utvecklingen 
mellan 2021 och 2022 utifrån kända lokala data. 

För förvaltningsmåttet ska följande data från 2020 och 2021 användas, samt data 
för 2022 enligt förslagen ovan.

2020 2021 2022 Snitt

 Förvaltningsmått -0,4% 5,1% N/A
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3. Räntor
Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch som kräver en betydande andel 
extern finansiering. Räntan är relevant för kostnadsförändringen i fastighets-
branschen, eftersom en stor del av kapitalet är lånat och bör ha stor påverkan på hy-
resutvecklingen. 

I den framtagna rekommendationen framgår att ränteutvecklingen ska mätas uti-
från den faktiska nivån av ett genomsnitt av reporäntan samt längre obligationsrän-
tor: 2-åriga, 5-åriga och 10-åriga obligationsräntor. Nedan anges årsgenomsnitt för 
dessa siffror. För 2022 har kända data fram till brytpunkten 30 juni använts. För data 
efter brytpunkten har en prognos från Riksbanken används.

2020 2021 2022 Ränteutveckling

 Räntekorg 0,17% -0,01% 1,15% 1,32 procentenheter

 -

Det bör nämnas att dessa referensräntor ligger lägre än den genomsnittliga räntan 
som fastighetsföretag får vid banklån med fastigheter som säkerhet. SCB har data 
över lån till ”icke finansiella företag”, med bindningstid på 1 till 5 år. De senaste 10 
åren har dessa räntor legat i genomsnitt 1,38 procentenheter högre än det som anges  
i tabellen ovan.

Det bör även nämnas att räntekorgens utveckling skiljer sig från övriga parame-
trar, genom att den mäter förändringen mellan 2020 och 2022, medan övriga parame-
trar mäter en genomsnittlig förändring över åren. Hur denna siffra ska tolkas, kom-
mer att specificeras i de olika organisationernas separata vägledningar. Efter  
förhandlingsåret kommer denna parameter att utvärderas och eventuellt utvecklas.

4. BNP per capita och BNP
Att spegla samhällsekonomins utveckling i stort är relevant av flera skäl i de årliga 
hyresförhandlingarna. Hyresutvecklingen behöver förhålla sig till den samhällseko-
nomiska utvecklingen för att balansera hyresgästernas möjlighet till god fastighets-
förvaltning och en stabil, långsiktig hyresutveckling med hyresvärdarnas behov av 
utveckling och avkastning på fastigheterna. Såväl BNP per capita som BNP är rele-
vanta mått i detta sammanhang. 

I de årliga förhandlingarna utgör en väl avvägd jämn balans mellan BNP per capita 
nominellt och BNP nominellt en grund för förhandlingarna. För att finna rätt lokal ba-
lans bör också hänsyn tas till varierade förutsättningar för den samhällsekonomiska ut-
vecklingen på orten, exempelvis om det är en avfolkningsbygd eller ett tillväxtområde.

Både BNP och BNP per capita kan variera kraftigt mellan olika år, inte minst i 
samband med kriser. För att minska kraftiga fluktuationer ska därför medelvärdet  
för utvecklingen av BNP och BNP per capita mätas utifrån de senaste tre årens ut-
veckling samt innevarande år (historiska data för sex månader samt prognos för sex 
månader). Genom denna metod blir hyresutvecklingen över tid jämnare, vilket ökar 
förutsägbarheten för både hyresgästen och hyresvärden. 

För BNP och BNP per capita kan data i tabellen nedan för åren 2019, 2020 och 2021, 
samt 2022 användas. I tabellen har ett snitt tagits mellan BNP och BNP per capita. Siff-
rorna är nominella. För 2022 har en prognos från Konjunkturinstitutet använts. 

2019 2020 2021 2022 Snitt

BNP och BNP/capita 4,1% -0,5% 6,4% 6,4% 4,1
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5 KPIF-H
Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) mäter den genomsnittliga prisutveckling-
en exklusive påverkan av ränteförändringar för den privata inhemska konsumtionen 
och de priser som konsumenten betalar för vissa produkter. Måttet ger därmed en in-
dikation på utvecklingen av det kollektiva värdet av nyttjandet av hyresbostäder i för-
hållande till värdeutvecklingen hos andra varor och tjänster.

Ett bekant faktum med måttet är att hyresökningar i sig ingår i KPIF. Boendekost-
nader utgör cirka 20 procent av den ”korg” som utgör grunden för KPIF. Det vore ide-
alt att exkludera hyran från den korg av varor som utgör inflationsmåttet för att få en 
bättre uppfattning om övriga varors prisutveckling, eftersom hyresjusteringar förstär-
ker inflationen vid en hyreshöjning. SCB har gjort en analys av måttet, vilket påvisar 
att KPIF-H (minus hyra) har följt KPI med fast ränta (KPIF) relativt väl under de se-
naste 15 åren. KPIF-H föreslås därför utgöra en underliggande parameter vid de årli-
ga förhandlingarna. 

Kända data över KPIF-H används för 2020 och 2021, samt kända data fram till 
brytpunkten 30 juni. Därefter har Riksbankens inflationsprognos använts för den res-
terande delen av året. För KPIF-H ska följande data från 2020 och 2021, samt 2022 
användas.

2020 2021 2022 Snitt

KPIF-H 0,4% 2,5% 7,0% 3,3%



Fo
to

: S
ca

nd
in

av
, 2

02
2/

06
, 1

39
17

Vägledning  inför de årliga hyresförhandlingarna 2023 

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges 
Allmännytta har kommit överens om fem faktorer som ska ligga till 
grund för de årliga förhandlingarna. I detta dokument presenteras 
bakgrunden till faktorerna samt siffror. 

Syftet med den gemensamt framtagna rekommendationen och 
denna vägledning är att underlätta förhandlingarna. Genom att 
parterna har enats om vilka faktorer som ska utgöra förhandlingsun-
derlaget för de årliga förhandlingarna skapas en gemensam 
plattform för parterna att utgå ifrån. Utöver rekommendationen och 
den gemensamma vägledningen, kommer parterna ta fram separa-
ta vägledningar kring hur siffrorna ska tolkas. Parterna är medvetna 
om att dessa parametrar inte är exakta i sin utformning. Det 
innebär att de ska utvärderas varje år. Parterna är dessutom 
medvetna om att parametrarna kan komma att förändras och skifta 
över tid. 

Sveriges Allmännytta
Box 474, 101 29 Stockholm
Hornsgatan 15, Stockholm
Tel 08-406 55 00
info@sverigesallmannytta.se
www.sverigesallmannytta.se 

Fastighetsägarna Sverige 
Box 16132, 103 23, Stockholm 
Drottninggatan 33, Stockholm 
Tel 08-613 57 00
info@fastighetsagarna.se
www.fastighetsagarna.se 

Hyresgästföreningen
Box 7514, 103 92 Stockholm
Norrlandsgatan 7, Stockholm
Tel 0771-443 443
info@hyresgastforeningen.se
www. hyresgastforeningen.se


