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Abstract 

The Swedish housing market situation is perceived as rather strained regarding its ability to adjust 

towards the housing demand of its population. Relative to the number of people in Sweden, stated 

in 2016, it has the lowest housing production rate in all of Scandinavia during the 21st century. In 

addition to that, the anticipated growth is calculated to be approximately one million people of 

different ages until 2026 – something that will put additional exertion on development. Without 

changing the cramped housing density, it’s stated that 600,000 new households will be required to 

be built between 2016 and 2025. The biggest restriction in development, pointed out by 

Konjunkturinstitutet, is insufficient employment within the industry. Another protrusive fact is that 

the production costs for construction of tenancy-apartment buildings have increased significantly by 

almost 250% during the last 20 years. 

Every municipality in Stockholm’s county reports housing deficit, despite construction levels being at 

an all-time high since “miljonprogrammet,” when over a million households were built in Sweden 

during 1965-1975. All municipalities, except two, expect that the shortage will remain in three years. 

One way to support production and stimulate development is funds through governmental subsidies. 

It’s not uncommon that subsidies are aimed at construction of rental units, seeing how they are 

established on a regulated rental market, which has a negative effect on the economical calculations 

and complicates the ability to invest. 

SABO, Hyresgästföreningen and Fastighetsägarna collaborated on a proposition that stated the 

introduction of a low percentage value-added tax, VAT, on residential rent. The aforementioned can 

be considered a subsidy as it contributes to improved economic conditions for new construction, 

renovation and management of rental properties as the tax allows for deductions on input VAT, 

predicted further sales, i.e. exit tax. The European Commission presented proposals for new 

directives at the beginning of the year, which opens up for the possibility of introducing VAT on 

residential rent, which is not permitted according to today’s regulations. 

The purpose of this report is to evaluate the potential impact of the reform on the housing market, 

with a focus on a possible increase in the construction of residential housing within tenancy. Existing 

literature on the subject and interviews of selected representatives with broad knowledge and 

experience in the housing market provided the basis for analysis of the work. 

There is doubt as to whether subsidies contribute to any positive or negative effect. The fact that 

most subsidies are temporary solutions contributes to the uncertainty of their persistence, which in 

turn produces uneven levels of production. 



 
 

At the same time, aid may be necessary for a property owner to not bear the risk in projects alone. 

However, a low rate of VAT on residential rent is difficult to compare with other subsidies as the 

reform would appear in a longer-term solution, which is essential to ensuring that housing 

investment is stable over time. 

  

Although new EU directives would allow the reform to occur, it is most likely not possible to be 

implemented until year 2022. The proposal would entail improvements in balancing fiscal inequality 

currently existing between forms of housing tenure, which enables a more attractive way of tenancy-

ownership. However, the reform currently lacks funding proposals, which entails further difficulties 

in pushing it forward. Expectations of improved calculations for property owners and developers also 

risk correlating with a number of effects that counteract the purpose of the reform. A pronounced 

effect is the difficulty in ensuring that the profits accrue to the property owner. If developers’ ability 

to pay improves, prices for both land, materials and services will increase, thus preventing increased 

construction. 

  

Even though improved calculations can ease several challenges identified in the housing market, the 

reform does not solve the fundamental problems. Therefore, the intention of the reform could best 

be achieved in the short term, before the possibility of compensations in other sub-markets arise. 

Most of the intended purpose of the reform, with increased construction, more renovations and 

improved conditions for residential housing, may, however, be lost unless the issue of funding can be 

solved while limiting any correlated negative effects. 
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Sammanfattning 

Sveriges bostadsmarknad upplevs i nuläget redan som ansträngd med hänsyn till att bemöta 

efterfrågan hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden hade Sverige lägst 

produktionstakt av bostäder i Norden under 2000-talet fram till 2016. Dessutom förväntas 

populationen i Sverige öka med drygt en miljon människor i varierande åldrar till 2026, vilket sätter 

ytterligare press på byggandet än tidigare. Utan att förändra nuvarande boendetäthet bedöms 

behovet till 600 000 nya bostäder i hela landet mellan 2016–2025. Otillräcklig arbetskraft pekas ut 

som det största hindret för bostadsbyggandet av Konjunkturinstitutet. Vidare framgår det att 

produktionskostnaderna av nyproducerade hyresrätter i flerbostadshus ökat markant med nästan 

250 % de senaste 20 åren. 

Trots att det i Stockholms län byggs på rekordhöga nivåer sedan miljonprogrammet på 1970-talet, 

redogör samtliga kommuner ett underskott på bostäder. Något alla i hela länet, med undantag för 

två kommuner, tror kommer kvarstå om tre år. 

Ett sätt att stödja produktion och stimulera bostadsbyggandet är medel genom statliga subventioner. 

Det är inte sällan subventioner riktas mot byggandet av hyresrätter eftersom att de upprättas 

gentemot en reglerad hyresmarknad, vilket försvårar de ekonomiska kalkylerna och 

investeringsmöjligheterna. 

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har tillsammans redovisat ett förslag om att införa 

en låg momsprocentsats på bostadshyra. Införandet kan betraktas som en subvention i och med att 

det bidrar till förbättrade ekonomiska förutsättningar vid nybyggnation, renoveringar samt 

förvaltning av hyresfastigheter då skatten tillåter avdrag på ingående moms förutsatt vidare 

försäljning, alltså utgående moms. I början på året kom EU-kommissionen med förslag om nya 

direktiv som bland annat öppnar upp möjligheten att införa moms på bostadshyra, något som enligt 

dagens regelverk inte är tillåtet. 

Syftet med rapporten har varit att utvärdera reformens möjliga effekter på bostadsmarknaden med 

tyngdpunkt på ett eventuellt ökat byggande av hyresrätter, där befintlig litteratur i ämnet samt 

intervjuer av utvalda aktörer med bred kunskap och erfarenhet inom bostadsmarknaden utgjort 

grunden till analys för arbetet. 

Det konstaterades att det råder tveksamheter kring om subventioner bidrar till någon positiv effekt 

eller inte. Att de flesta subventioner dessutom är begränsade i tid bidrar till osäkerhet om ett visst 

stöd kommer att försvinna alternativ tillkomma i framtiden, vilket i sin tur frambringar ojämna 

produktionsnivåer. 



 
 

Samtidigt kan stöd vara nödvändigt för att fastighetsägare inte ensamma ska behöva bära risken i 

projekt. En låg momsprocentsats på bostadshyra är dock svår att likställa med andra subventioner då 

reformen skulle innebära en mer långsiktig lösning, vilket i sin tur är väsentligt för att försäkra att 

investeringar på bostadsmarknaden är stabila över tid. 

Även om nya direktiv från EU skulle möjliggöra ett införande av reformen bedöms den tidigast kunna 

realiseras år 2022. Förslaget skulle innebära möjlighet till förbättring i att balansera ut skattemässiga 

orättvisor som idag råder mellan upplåtelseformer, och på så sätt göra hyresrätten mer attraktiv. 

Dock saknar reformen i nuläget förslag på finansiering vilket bidrar till ytterligare svårigheter att driva 

det vidare. Förhoppningarna om förbättrade kalkyler för fastighetsägare och byggherrar riskerar 

dessutom att korrelera med ett flertal effekter som motverkar reformens syfte. En mer påtaglig 

effekt är svårigheten i att säkerhetsställa att vinsten tillfaller fastighetsägaren. Förekommer en ökad 

betalningsförmåga hos byggherrar skulle det kunna driva upp prisnivåerna både avseende mark, 

material och tjänster och därmed förhindra ett ökat byggande. 

Förbättrade kalkyler kan underlätta för flera av de utmaningar som kan utpekas på 

bostadsmarknaden men reformen löser inte problemen i dess utgångspunkt. Att reformen därför 

skulle kunna fungera på kort sikt, innan andra delmarknader hinner priskompensera, är inte omöjligt. 

Största delen av reformens ämnade syfte med ökat byggande, fler renoveringar och förbättrade 

förutsättningar för hyresrätter riskerar att således gå förlorade om inte frågan om finansiering kan 

lösas gemensamt med att korrelerade negativa effekter begränsas. 
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1 Inledning 
 

Behovet efter bostäder i Sverige har vuxit i och med den höga befolkningsökningen som pågått samt 

förväntas fortskrida en tid framöver, samtidigt som byggtakten varit otillräcklig för att kunna möta 

den rådande efterfrågan. Under perioden 2017–2028 prognostiseras en ökning av 

befolkningsmängden av ytterligare en miljon människor i varierande åldrar. Folkmängden antas öka 

som mest de närmsta åren, främst på grund av den höga invandringen, vilket i sin tur ställer 

betydande krav på byggandet av nya bostäder (SCB, 2018, a). 

Boverket har prognostiserat behovet av bostäder i landet under en nioårsperiod fram till 2025, som 

uppgått till ett behov av 600 000 färdigställda bostäder, vilket motsvarar ett behov av nästan 66 700 

nya bostäder per år. Eftersom befolkningsökningen är som högst det närmsta åren bedöms dock en 

större andel behöva färdigställas i närtid. Samtidigt tros endast 56 000 bostäder färdigställas år 2017, 

samt 63 000 bostäder år 2018, varför behovet riskerar att bli ännu svårare att uppnå (Boverket, 

2017, b). 

Den politiska målsättningen att bygga minst 250 000 bostäder mellan 2017–2020 (62 500 bostäder 

per år) är med andra ord långt ifrån att kunna täcka det bedömda behovet. Vidare uppfyller det inte 

heller regeringens delmål om att utbudet ska täcka konsumenternas efterfrågan och svara mot 

behoven på bostadsmarknaden (Regeringen, 2017). 

Trots att byggandet av bostäder varit lägre än befolkningstillväxten har boendetätheten (definierat 

som antal invånare/bostad) endast påverkats med en marginell ökning mellan 1990–2015. Större 

variationer av boendetätheten har dock förekommit mellan kommunerna och år (Boverket, 2016, a). 

Sveriges bostadsproduktion utifrån befolkningsökningen har under 2000–2016 legat på 0,38 

bostäder per ny invånare, vilket varit det lägsta antalet bland övriga länder i Norden (Boverket, 2017, 

a). 

Statliga subventioner har som syfte att genom ekonomiska bidrag till exempel stimulera produktion 

av bostäder när det uppstått tröghet på marknaden. Offentliga medel genom subventionering är 

nödvändiga, dels för att människors lika värde genom tillgång till varor och tjänster ska vara 

oberoende av dennes inkomst, men också för bostadsmarknaden. Då många arbetar inom bostads- 

och byggsektorn är det ur statens perspektiv viktigt att bistå till att utjämna eventuella svängningar i 

ekonomin och konjunkturen (Emma Malmeby, 2014). 

I början av 2018 kom Europakommissionen med ett nytt förslag gällande mervärdesskatten, med 

anledning av att de tidigare reglerna anses både föråldrade och restriktiva, men också till viss del 

orättvisa mellan länderna. Det aktiva momssystemet är strikt vad gäller vilka produkter och tjänster 

som är momspliktiga, varför det nya systemet skulle verka för att ge länderna mer frihet angående 

skattesatser för olika varor och tjänster (Europakommissionen, 2018). Förslaget från EU öppnar 

därmed upp för möjligheten att införa en lägre moms på hyran, vilket i sin tur påverkar 

fastighetsägarens investeringskostnader när avdrag för momsen på produktionskostnaderna kan 

genomföras (SABO, 2018). Idén om att momsbelägga hyran bygger på rapport som tagits fram 

gemensamt av SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen år 2010. Rapporten menar att det 

råder en obalans mellan upplåtelseformerna där hyresrätten är skattemässigt missgynnad och därför 

mindre lönsam att investera i. 
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Genom att införa en låg moms på hyra skulle investeringskostnaderna i både nyproduktion samt 

ombyggnation av hyresrätter minska, vilket gör det mer lönsamt att bygga men också ger möjlighet 

till att sätta lägre hyror i nyproduktion (SABO, 2010). Rapporten kommer utreda om förslagets syfte 

stämmer överens med de effekter som moms på bostadshyra skulle medföra. 

1.1 Problemställning 
Grundläggande handlar mervärdesskatt om att den slutgiltiga kunden ska betala skatt för en 

producerad vara eller tjänst (SABO, 2010). Därmed gynna marknaden genom att skapa initiativ för 

handel inom olika områden - något som ifrågasätts inom bostadsmarknaden i och med att 

hyresrätter inte anses vara en berättigad källa för momsavdrag. Huruvida bostadsmarknaden 

kommer att utvecklas eller överhuvudtaget behöver utomstående medel bryts ned till det mest 

grundläggande - utbud och efterfrågan på bostäder. Dagens bostadsmarknad behöver analyseras 

utifrån situationen just nu och ett mer långsiktigt behov för att säkerhetsställa att en 

subventionering inte endast innebär förbättrad ekonomisk status för enskilda aktörer. Staten har 

tidigare försökt påverka utbudet på bostadsmarknaden med olika subventioner, som skapat delade 

meningar kring dess resultat. En del menar att marknaden korrigeras självständigt och anpassar sig 

efter bidrag och genererar därmed inga större förändringar medan andra hävdar att det är en 

avgörande åtgärd för att bemöta efterfrågan. 

1.1.1 Frågeställningar 

 

 Vilka möjliga effekter kan tillkomma på bostadsmarknaden av att införa moms på 

bostadshyra? 

 Kan det leda till ett ökat byggande av hyresrätter på den aktuella bostadsmarknaden? 

1.2 Syfte 
Rapporten syftar till att utvärdera vilka effekter en momsbeläggning av hyran möjligen skulle 

medföra på bostadsmarknaden, och mer specifikt byggandet av hyresrätter. 

Rapporten kommer även undersöka om momsförändringen skulle innebära en högre hyra för 

hyresgästerna och därigenom större vinst för fastighetsägarna, alternativt oförändrad hyra och en 

mindre lönsamhet för fastighetsägarna. 

1.3 Avgränsningar 
Statens möjlighet till att utföra en sådan subvention och konsekvenser som eventuella 

intäktsförluster staten genererar kommer inte att behandlas djupare i rapporten. 

För att avgränsa rapporten ytterligare kommer utvärderingar främst fokusera på bostadsmarknaden 

och byggandet i Stockholmsregionen, då Stockholmsregionen står för en stor andel av Sveriges totala 

bostadsmarknad. Dessutom är många av de personer som intervjuats verksamma i 

Stockholmsregionen och besitter stor kunskap inom det marknadsområdet. 
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1.4 Begreppslista 
Följande avsnitt förklarar några av de centrala begrepp som återkommer under rapporten. 

Räntebidrag – Individer som personligen är betalningsansvariga för ett lån har rätt att göra avdrag 

för räntor som betalats under inkomståret (Skatteverket, 2018). 

Investeringsstöd – Stöd ämnat till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon annan som upprättar 

bostäder på ofri grund som avser att anordna hyresbostäder eller bostäder för studerande 

(Regeringskansliet, 2018). 

Presumtionshyra – Kostnad för nyproduktion av hyreslägenheter tas i beaktning vid hyressättning 

(Hyresgästföreningen, 2018) 

Bruksvärdeshyra – Hyressättning ska återspegla det praktiska värdet av hyreslägenheten ur 

hyresgästens synvinkel (Hyresnämnden, 2017).  

Sucessionsmarknad – Andrahandsmarknad för bostäder dvs. alla lägenheter som tidigare haft en 

ägare (Josephine, 2017). 

Skuldkvotsbroms – De skärpta amorteringskraven beskrivs som en skuldkvotsbroms 

(Finansinspektionen, 2018). 

Kalp-kalkyl (Kvar Att Leva På - kalkyl) – Beräkningsmetod som används av banker för att avgöra 

huruvida personer bör beviljas lån eller inte (Consector, 2018). 
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2 Bakgrund och litteraturstudie 
 

2.1 Bostadsmarknaden 
Följande kapitel syftar till att ge en bakgrund till nuläget på bostadsmarknaden generellt i landet 

samt mer specifikt i Stockholmregionen. 

2.1.1 Befolkning och bostadsbestånd  

I början av 2017 passerade Sverige en folkbokförd befolkning på tio miljoner människor från att ha 

varit knappt 8,9 miljoner vid 2000-talets ingång (se figur 1). Den ökade befolkningstakten som i 

synnerhet pågått under 2000-talets senare år beror på att antalet födda ökat och överstigit antal 

döda, men framförallt av att invandringen varit avsevärt högre än utvandringen. Den ökade 

invandringen utgörs inte bara av människor på flykt från konflikter och oroligheter i andra länder, 

utan också av utländska studenter, arbetskraft från medlemsländer i EU samt återvändande svenskar 

som varit bosatta utomlands (SCB, 2018, a). 

SCB prognostiserar att invånarantalet kommer fortsätta att öka med ytterligare en miljon till år 2028, 

och vidare till knappt 13 miljoner människor år 2070. Befolkningstakten antas motsvara 100 000 

människor per år i nuläget, samt de närmsta åren då invandringen av människor på flykt förväntas 

vara fortsatt hög. Därefter tros invandring avta då oroligheterna utomlands bedöms minska. Dessa 

prognoser innefattar dock en osäkerhet – inte bara för att framtiden är svår att förutse, men också 

för att invandringen påverkas av politiska beslut både på svensk- samt EU-nivå (SCB, 2018, a). 

 
Figur 1. Befolkningsantal i Sverige givet ett visst år. Prognostiserade siffror efter år 2017. Källa: (SCB, 2018, a) 

 

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick Sveriges hela bestånd till 4 859 252 bostäder, varav ca 1,7 miljoner 

var upplåtna som hyresrätt i flerbostadshus, se figur 2 nedan (SCB, 2018, b). 
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I Sverige utgjordes det genomsnittliga hushållet av 2,2 personer år 2015, vilket betyder att det 

befintliga beståndet vid årsskiftet generellt sett skulle varit tillräckligt i förhållande till invånarantalet, 

förutsatt att antal personer i hushållen i stort sett varit oförändrat mellan 2015–2017. I 

verkligenheten varierar dock hushållens sammansättning kraftigt beroende på lokalisering i Sverige 

och typ av upplåtelseform, varför några generella siffror inte bör jämföras med det faktiska behovet 

av bostäder på de olika regionala och kommunala marknaderna (SCB, 2016). 

 
Figur 2. Fördelning av upplåtelseformer i Sveriges bostadsbestånd 2017. Data hämtad från SCB och visualiserad 

av rapportens författare. Källa: (SCB, 2018, b). 

 

2.1.2 Byggandet och prognoser 

Mellan 2012–2016 har byggandet av bostäder haft en tydlig uppgång samtliga år, och resulterade i 

64 600 påbörjade bostäder i Sverige genom ny- och ombyggnad år 2016, jämfört med knappt 25 000 

bostäder som påbörjades år 2012 (se figur 3). Prognosen av Boverket visar på en ytterligare uppgång 

av produktionen till 76 000 påbörjade bostäder under 2017, men därefter förväntas antal påbörjade 

bostäder minska till 73 500 år 2018. Boverket förtydligar dock att osäkerheten av prognosen 2018 är 

betydande och att det inte kan uteslutas att en eventuell ökning av produktionen också kan ske. 

Motiven till osäkerheten beror dels på att bostadsmarknaderna i Sverige är i olika skeden där vissa 

marknader är mer i balans än andra, och därför inte förväntas bygga lika mycket som de gjort 

tidigare år. Den minskade produktionen förväntas främst avse minskad produktion av bostadsrätter 

av olika anledningar, där exempelvis skärpta amorteringskrav förväntas dämpa bostadspriserna med 

1,5 % i landet som helhet. Att det skulle vara svårare att få avkastning på produktionen gäller dock 

endast ett fåtal marknader som till exempel i Stockholmsregionen där det byggs stora mängder. Att 

bostadsrättsmarknaden går trögare kan samtidigt öppna upp för byggandet av fler hyresrätter. Även 

införandet av investeringsstöden väntas främja byggandet av hyresrätter kommande år enligt 

Boverket (Boverket, 2017, b). 

43%

36%

21%

Fördelning i upplåtelseformer 2017

Småhus Hyresrätt flerbostadshus Bostadsrätt flerbostadshus
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Figur 3. Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad per år i landet. Källa: (Boverket, 2017, b) 

 

Frågar man husbyggarna har Konjunkturinstitutet (KI) gjort mätningar i oktober 2017 som visar att 

kapacitet i form av otillräcklig arbetskraft är vad som utgör det största hindret för bostadsbyggandet, 

och att varken efterfrågan eller finansiering anses utgöra någon större barriär (Boverket, 2017, b). I 

figur 4 presenteras de främsta hindren till bostadsbyggandet enligt husbyggarna. Under fjärde 

kvartalet 2017 mer än fördubblades andelen från 6 % till 14 % som ansåg att efterfrågan utgjorde det 

främsta hindret även om arbetskraften fortfarande ansågs utgöra största hindret enligt 63 % 

(Konjunkturinstitutet, 2018). 

Figur 4. Främsta hindren för bostadsbyggande enligt husbyggare. Källa: (Boverket, 2017, b) 
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Trots en hög befolkningsökning och ett ökat byggande har Sverige haft en låg byggtakt på 0,38 

nyproducerade bostäder per ny invånare under perioden 2000–2016, vilket motsvarar den lägsta 

produktionstakten i Norden i förhållande till befolkningsökningen. Sverige toppar även statistiken för 

flest trångbodda hushåll under samma period med endast ett undantag för 2007. För 2016 

fastställdes att en andel på över 14 % var trångbodda enligt Eurostats definition (Boverket, 2017, a). 

Boverkets prognos över brist på bostäder uppgår till ett behov av 600 000 nya bostäder i landet 

under nioårsperioden 2017–2025, motsvarande ett genomsnittligt behov av nästan 66 700 

färdigställda bostäder per år. För att matcha den höga befolkningsökningen på kort sikt behöver en 

större andel dock färdigställas i närtid. Enligt de prognostiserade siffrorna förväntas 56 000 bostäder 

färdigställas 2017 samt 63 000 bostäder 2018, vilket innebär att behovet skulle underskridas. 

Prognosen avser ändå en större ökning jämfört med året före, då 45 800 bostäder färdigställdes 

(Boverket, 2017, b). 

2.1.3 Politiska målsättningar 

Det samlade målet för boende och byggande formulerar regeringen enligt följande: ”Det 

övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är 

att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 

utveckling underlättas”. Till målsättningen hör ett flertal delmål för de olika nämnda områdena. Dels 

finns en målsättning att bygga minst 250 000 nya bostäder under 2017–2020, generellt sett 

motsvarande 62 500 bostäder per år. De prognostiserade siffrorna över hur många bostäder som 

färdigställts under 2017–2018 gemensamt med förväntningar av ett minskat byggande år 2018 

riskerar att målet blir svåruppnått. En ytterligare målsättning för en långsiktig och väl fungerade 

bostadsmarknad är att ”efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”. 

Förhållandevis mot Boverkets bedömda behov av bostäder kan det målet ses som än mer 

utmanande än målet som avser byggandet (Regeringen, 2017). 

2.1.4 Produktionskostnader 

Sedan 1999 har produktionskostnader för nybyggnation av flerbostadshus ökat markant. Redovisat i 

figur 5 och 6 framgår det att produktionskostnaden år 2016 jämfört med 1999, är ungefär 285 % 

dyrare per kvadratmeter för bostadsrätter, respektive 250 % för hyresrätter. Delarna inom 

produktionen som utgör några av de största ökningarna är mark- och materialkostnad. 

Materialpriserna styrs till stor del internationellt, medan anledningen till markprisernas ökning 

grundar sig i att markägare begär högre priser än tidigare - där kommunerna i och med 

planmonopolet har möjlighet att kontrollera utbudet av mark och därmed även prisutvecklingen på 

marknaden. Enligt statistik från SCB är markkostnaden knappt tre gånger så hög för byggande av 

bostadsrätter än hyresrätter (Byggindustrier, 2016). 
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Figur 5. Produktionskostnad för flerbostadshus uttryckt i kr/lägenhetsarea. Data är hämtad från SCB och 

visualiserad i Excel av rapportens författare. Källa: (SCB, 2017) 

 

 

 
Figur 6. Produktionskostnad för flerbostadshus I förhållande till KPI-utveckling. 

Samma data som i figur 5 har använts men där produktionskostnadernas ökning indexerats för att kunna 

jämföras med den indexerade prisutvecklingen mätt i KPI. Källa: (SCB, 2018, c) 
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2.1.5 Stockholmsmarknaden 

Nedanstående information är hämtat från (Weston & Larsson, 2017), så vida ingen annan källa 

anges. 

Stockholms län fortsätter att vara ett attraktivt område inom Sverige med en stigande 

befolkningsmängd (se figur 7). Under 2016 var befolkningstillväxten 37 000 personer, vilket nästan 

nådde upp till tidigare registrerat maximum för länet. Landstinget förutspår att läget inte kommer att 

förändras inom en snar framtid, och förväntar sig en genomsnittlig årlig ökning på 37 000 fram till 

2023 inom länet, motsvarande ca 220 000 personer totalt. Underliggande orsaker utgörs till stor del 

av det kraftigt ökade inflyttningsnettot tillsammans med växande antal nyfödda, något som skapar 

problem på en underdimensionerad bostadsmarknad där nyproduktionen av bostäder ligger på 

rekordhöga nivåer sen toppen av bostadsproduktionen kring 1970. Det påbörjades 61 700 bostäder 

under perioden 2013–2016, varav mer än en tredjedel uppkom under år 2016. Trots ökningen möts 

inte dagens behov som Boverket uppskattar till 63 000 nya bostäder per år i hela landet, och där 

landstinget beräknar att regionen behöver bistå med 20 000 av dessa bostäder. 

 

 
Figur 7. Befolkningsökning I Stockholms län år 2000–2016. Källa: (Weston & Larsson, 2017) 

 



 

10 
 

 
Figur 8. Tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i Stockholms län år 1995–2016. Källa: (Weston & 

Larsson, 2017) 

 

Samtliga av Stockholms läns kommuner redogör för ett underskott på bostäder i Boverkets 

bostadsmarknadsenkät 2018. Det framgår även av enkäten att underskottet prognostiseras av 

kommunerna att kvarstå om tre år förutom i Nacka och Salem där det förväntas uppnå en balans. 

Under 2017 byggdes ungefär 19 400 stycken bostäder i regionen där kommunerna ser optimistiskt på 

framtiden med ytterligare en ökning som ska resultera i påbörjandet av 49 000 bostäder perioden 

2018–2019. De faktorer som flest ansåg hindra byggandet är brist på arbetskraft, hårda lånevillkor 

för privatpersoner och företag samt konflikter med andra allmänna intressen enligt PBL. Viktigt att 

poängtera är att alternativet ”höga produktionskostnader” även finns med som given parameter. 

2017 var det endast sex av 26 kommuner som ansåg att för höga kostnader var en faktor respektive 

fem stycken 2016. Även om regeringen har arbetat med att underlätta byggandet av specifikt 

hyresrätter med investeringsstöd upp till 2,7 miljarder 2017 och planerat att avsätta närmare tre 

miljarder årligen tre år framöver, är det inte många kommuner som ansöker om stödet i dagsläget.  

Stockholm stad har under en längre tid varit den primära marknaden för nybyggnation och stod 

under många år för hälften av länets bostadsbyggande. Givet den stadigt ökande 

befolkningsmängden till Storstockholm har efterfrågan på bostäder även spillt över på närliggande 

kommuner, som nu står för ungefär två tredjedelar av nyproduktionen.  Den ökande urbaniseringen 

skapar därmed större områden för marknaden att utvecklas. Det finns idag över en miljon bostäder i 

länet där fördelningen redovisas enligt figurerna nedan. 
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Figur 9. Upplåtelseform i färdigställda bostäder år 2010–2016. Källa: (Weston & Larsson, 2017) 

 

 
Figur 10. Upplåtelseform i procent över färdigställda bostäder totalt under år 2010–2016. Källa: (Weston & 

Larsson, 2017) 

 

Befolkningstillväxten har kontinuerligt ökat under flera år inom Storstockholm även om 

produktionen på bostäder samtidigt varit otillräcklig. En marknad med stark efterfrågan som präglas 

av fortsatt ökad osäkerhet i och med de höga priserna inom regionen samt nyligen introducerade 

restriktioner hos låntagare. Det var redan under hösten 2015 som det konstaterades tendenser för 

stagnerande bostadspriser efter en stark tillväxt från 2013, även om den dominerande 

upplåtelserätten utgörs av bostadsrätter (se figur 11)  (Boverket, 2017, b). 
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Figur 11. Påbörjade bostäder per år i Storstockholm, flerbostadshus och nybyggnad. Källa: (Boverket, 2017, b). 

 

Enligt länsstyrelsens undersökningar samt diskussioner med kommuner och bygg- och 

bostadsföretag bedöms kapacitetstaket (med nuvarande resurser) på bostadsmarknaden nått. Det 

finns indikationer som pekar på brist med behörig arbetskraft både i form av både arbetsledare och 

hantverkare. Denna brist på resurser och konkurrens bidrar även till kostnadsökningar i 

produktionen, vilket slutligen innebär att projekt skjuts fram i tiden och kommuner ofta överskattar 

det verkliga utfallet av bostäder. Dock uppskattar Boverket ändå att byggandet kommer fortsätta på 

höga nivåer under 2018. 

De nyproducerade bostäderna är ofta dyra att köpa alternativt har höga hyror, något som skapar 

större klyftor i samhället och missgynnar en större del av dem som efterfrågar boende. Hushållen 

med svag ekonomi och kort kötid hos bostadsförmedlingen får med andra ord väldigt svårt att 

etablera sig på bostadsmarknaden. I dagsläget finns det inga incitament för individer som redan har 

bostad att flytta, trots att bostaden inte utnyttjas effektivt, då det ofta innebär en hyresökning att 

flytta till nyproduktion (Weston & Larsson, 2017). 

2.2 Statliga subventioner 
I avsnitt berörs bakgrund och syfte till varför subventioner tillämpas, och hur dessa kopplas till 

bostadsbyggandet för att i senare länkas samman med förslaget om en låg moms på bostadshyra. 

Det aktuella investeringsstödet behandlas även kortfattat. 

2.2.1 Definition och syfte 

Nationalencyklopedin definierar subventioner enligt följande; ”ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i 

syfte att stödja bland annat produktion eller konsumtion av en viss vara eller tjänst, till exempel 

jordbruksprodukter eller bostäder” (Nationalencyklopedin, 2014). 

Subventioner kan således tolkas som ett offentligt finansiellt åtagande, som i sin tur grundar sig på 

två huvudmotiv. 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2017/Sidor/bostadsmarknadsenkaten-2016.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2017/Sidor/bostadsmarknadsenkaten-2016.aspx
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Motiven avser att uppnå såväl effektivitet för ett väl fungerande samhälle, eller ett väl utnyttjande av 

samhällets resurser, samt rättvisa där individers livsvillkor genom tillgång till vissa varor/tjänster ska 

uppfattas som jämlika. 

På en fri marknad som bygg- och bostadsmarknaden kan statliga subventioner vara avgörande för att 

uppnå effektivitet - där utbudet gentemot efterfrågan är balanserat. De aktörer som verkar på 

marknaderna kräver en “bostadsbrist” för att investera till en låg risk, samtidigt som balans inte kan 

uppnås om bostadsbrist råder. Dessutom bidrar bygg- och bostadssektorn gemensamt till många av 

de arbeten som Sveriges sysselsatta verkar inom, och utgör därför en viktig post ur välfärdssynpunkt. 

Ur det perspektivet har staten ytterligare en anledning att främja att marknaderna fungerar för att 

tillgodose stabiliteten i ekonomin vid exempelvis konjunktursvängningar (Ackerby, 2010). 

Om motivet gällande rättvisa och statens ansvar kan kopplas till bostadsmarknaden framgår inte 

tydligt av det bostadspolitiska målet, och det råder delade meningar om rättigheten till bostad är 

statens ansvar. Delar i det aktuella bostadspolitiska målet lyder: “...att ge alla människor i alla delar 

av landet en från social synpunkt god livsmiljö...”. Målet handlar bland annat om att 

bostadsmarknadens utbud ska svara mot behoven, men också om alla människors rätt till en hållbar 

planering av städer som gör att människor kan leva tillgängligt, hälsosamt och tryggt (Regeringen, 

2017). Behoven på bostadsmarknaden har under tid sett olika ut varför också de bostadspolitiska 

målen varierat i utformningen, men vilket också innebär att olika medel varit nödvändiga för att 

uppnå dem.  

Statliga subventioner är med andra ord inte ett ovanligt medel för att stimulera bostadsbyggandet, 

både regionalt och på lokala marknader där bostadsbrist möjligtvis råder. Inte sällan syns 

subventioner i sammanhang för att främja byggandet av hyresrätter. Då olika bostadspolitiska mål 

samt marknadssituationer kräver olika effekter förekommer subventionerna i olika former av medel. 

Åtaganden riktar sig antingen till konsumenter på efterfrågesidan, i form av exempelvis 

bostadsbidrag, alternativt riktat till aktörer på utbudssidan, genom investeringsbidrag eller liknande 

(Ackerby, 2010). 

2.2.2 Aktuella subventioner 

Enligt regeringen ska den största satsningen på 20 år inom bostadspolitik ha genomförts för att 

främja byggandet av hyresrätter och studentbostäder med måttliga hyresnivåer (Regeringen, 2018). 

Ett flertal stöd i form av subventioner har införts, där ibland har ett investeringsstöd till byggherrar 

inträtt just för att öka nybyggnationen av mindre, energieffektiva hyresrätter med befogad hyra. 

Stödet som innebär att ytterligare 15 000 nya hyresrätter beräknas kunna byggas per år, ska bidra till 

att uppfylla regeringens mål om 250 000 nya bostäder till 2020 (Regeringen, 2015). I mars 2015 

infördes det första kortsiktiga investeringsstödet som senare under 2017 kompletterades och kort 

därefter ersattes med ett långsiktigt stöd. I budgeten avsätts 3,2 miljarderna årligen under 2018–

2020 och ska gälla både det kort- och långsiktiga stödet (Boverket, 2018, b). Under 2017 var 

budgeten för investeringsstödet däremot lägre, motsvarande 2,7 miljarder kronor (SABO, 2016). 

2.3 Moms 
Moms omfattar flera olika områden och tillför incitament för fortsatt handel av varor och tjänster. 

Kapitlet ger en introduktion till momsens ursprung samt dess utveckling på bostadsmarknaden. 
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2.3.1 Införandet av moms 

1969 infördes en statlig skatt på konsumtion i form av mervärdesskatt, mer känt som moms. Instiftat 

med målsättningen att trygga sysselsättning och främja produktion. Skatten tillåter avdrag på inköp 

(ingående moms) förutsatt att konsumtionen fortsätter med vidare försäljning (utgående moms). 

Därmed passerar kostnaden igenom verksamheten och belastar endast den slutgiltiga konsumenten, 

men genererar incitament för tillverkning och handel. 

En enklare förklaring av systemet framgår av figuren 12 nedan. “Företaget” köper in resurser/varor 

som till exempel betong. Vid köpet betalar “Företaget” ett pris som inkluderar momssatsen för den 

specifika transaktionen, vilket redovisas som ingående moms. Summan ska vid slutgiltig konsument 

tillhandahållas staten, men eftersom att “Företaget” är momspliktigt kan varan säljas i befintligt skick 

eller som ny tillverkad produkt och därmed generera utgående moms. “Företaget” ska sedan addera 

summan av all utgående moms (genererat av försäljning) och samtlig ingående moms (genererat av 

inköp). Därefter utgör differensen mellan dem den slutliga momsbetalningen. Redovisas ett negativt 

tal betyder det att staten inte kan kräva någon ersättning av “Företaget” utan måste istället 

kompensera “Företaget” för främjad handel i förhållande till differensen (Sandberg Nilsson, 2016). 

Figur 12. Förenklad visualisering av momsredovisning. Källa: Rapportens författare. 

 

Lagstiftningen har genomgått betydande förändringar sedan införandet och däribland 

skattereformen 1991 som innebar en bredare beskattning av fler transaktioner. Därefter har Sverige 

haft en generell skatteplikt där man istället anger specifika undantag för en del 

transaktioner/varor/tjänster. Standardsatsen för moms i Sverige är 25 % samt tillåtelse till tre 

reducerade momssatser som idag är fastställda till 0, 6 och 12 %. Dessa undantag finns uppställda i 

mervärdesskattelagen (ML), men involverar ofta komplicerade gränsdragningar som kräver tolkning 

av tidigare domstolsbeslut, praxis, förarbeten m.m. (Sandberg Nilsson, 2016). Några områden som 

betraktas som undantag enligt kriterier i lagen är fastigheter, utbildning, sjukvård och idrott. 
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Syftet till att fastigheter undantagits från generella skatteplikten grundar sig i första hand i 

fördelningspolitiska skäl, med intentionen att påverka fördelningen av konsumtion i samhället 

genom skatter. En skatteplikt inom fastigheter skulle innebära ett mer kostsamt boende för 

konsumenten och har därför angetts som en anledning till undantaget, även om motstridiga 

intressen förekom redan då undantagen utformades. Undantaget innebär att svenska 

momssystemet avviker från systemets huvudsakliga grund om att vara en konsumtionsskatt som 

bekostas av slutkonsumenten, och får istället konsekvensen att företagen beskattas när dessa 

normalt, inom andra områden, inte ska drabbas av momskostnader (Rendahl, 2015). 

Sveriges medlemskap i EU har även haft inverkan på utformningen av momslagstiftningen. Alla 

medlemsländer i EU måste följa direktiven men får förhandla om avsteg inom vissa områden. 

Grundläggande arbetar alla enligt samma regler men olika procentsatser och undantag kan skilja sig 

åt, vilket försvårar hanteringen av lagstiftningen ytterligare.  (Sandberg Nilsson, 2016). 

2.3.2 Förändring av skatteregler i EU 

Nuvarande direktiv inom EU:s momssystem är över tjugo år gammalt och utformades med 

begränsningar och principer om beskattning i säljarens land. Därmed kan det upplevas föråldrat och 

hämnande på dagens expanderande internationella marknad. Istället uttrycker sig EU i en 

handlingsplan från 2016 att framtiden bygger på större självständighet kring skattesatserna. 

Huvudsakligen ska detta uppnås genom att beskattning baseras på var köparen befinner sig, utökat 

antal olika skattesatser samt att man öppnar upp för reducerad moms på allt förutom specifikt 

utvalda områden se figur 13 nedan (Sandberg Nilsson, 2016).
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Figur 13. Beskrivning av innebörden avseende förslaget om nya momsregler från EU. Källa: 

(Commission, 2017) 

2.3.3 Förslaget om moms på bostadshyra 

Marknadens uppbyggnad idag innebär stora utgifter vid investering, renovering och underhåll för 

fastighetsägare att förvalta och bygga hyresrättsbostäder. Det beror till stor del av beskattningen av 

moms på samtliga inköp fastighetsägaren betalar som inte kan vägas upp med vidare 

momsbeskattning på slutgiltig konsument, alltså hyresgästen. Momssatsen 25 % som betalas på 

större delen av tjänster och varor vid investeringar bidrar med att driva upp kostnader på både 

nyproduktion men även nya som befintliga hyresnivåer.  
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Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen har sedan 2010 arbetat tillsammans mot det 

gemensamma målet att lyfta hyresrätten som en attraktiv upplåtelseform. De vill utveckla och 

förbättra förutsättningarna för hyresgäster och fastighetsägare, vilket även gynnar samhället på lång 

sikt (SABO, 2017). 

Under det senaste decenniet har det skett en del förändringar inom skatt- och subventionssystemet 

för de olika upplåtelseformerna. Det var främst mellan 2007–2009 som riksdagen reviderade ett 

antal åtgärder vilket resulterade i att obalansen mellan de olika upplåtelseformerna ökade. 

Räntebidrag slopades, investeringsstöd för byggande av hyreshus upphörde, ROT-avdrag för ägda 

bostäder infördes m.m. Utfallet av förändringarna pekade mot att hyresrätten missgynnades och 

ansågs som förlorare jämfört med bostadsrätter (SABO, 2017). Ett försök till att återupprätta 

balansen infördes ett nytt investeringsstöd som främjar vikten av nyproduktion av hyresbostäder, 

som är energieffektiva inom områden med bostadsbrist och ökande befolkningstillväxt (Boverket, 

2018, a). 

Det är inte entydigt hur jämförelsen mellan hyresrätter och bostadsrätter ska utföras i och med att 

resultatet kan vara missvisande om det baseras på t.ex. företagens intäkter och kostnader respektive 

in- och utbetalningar hos bostadsrättsinnehavaren. Analyseras dock betalningsflöden hos 

hyresgäster och bostadsrättsinnehavare istället framställs ett någorlunda rättvist 

jämförelseunderlag. Med avseende till främst avdragsrätt hos privatpersoner på ränteutgifter men 

även andra skatt- och subventionsregler framgår det att hyresrätten är dyrast upplåtelserätt (SABO, 

2017). Redan 2010 konstaterades det av SABO m.fl. att hyresrätten överskred månadskostnaden 

med 2 000 kronor per månad jämfört med bostadsrätten (SABO, 2010). Något som även bekräftades 

i beräkningar från en rapport 2016 där de ovan nämnda redovisade en ytterligare ökning, 2 400 kr 

dyrare. 

Ett av förslagen som går i linje med samarbetets gemensamma mål är att införa en låg momssats på 

bostadshyra. Enligt skattens grundläggande principer överensstämmer det också med att 

slutanvändaren ska betala kostnaden för mervärdesskatten. Förändringar i framtiden kan komma att 

förändra exakt vilken procentsats som är önskvärd men de är överens om att den bör vara 

åtminstone den lägsta (enligt dagens regelverk) på 6 %. Skillnaden i utgående och ingående moms 

skulle generera betydligt lägre kostnader för bland annat renoveringar och underhåll i befintligt 

bestånd, men dessutom minska investeringskostnader på nyproduktion. Det skapar med andra ord 

bättre förutsättningar för en balans mellan olika upplåtelseformer (SABO, 2017).  
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3 Teori 
 

I teorikapitlet presenteras 4Q-modellen, en välkänd modell, som utgör grunden för hypoteserna 

bakom frågeställningen. 

3.1 4Q-modellen 
En studie genomförd av DiPasquale & Wheaton (1992) redogör för en teori, 4Q-modellen, som 

beskriver sambandet mellan olika integrerande delmarknader som utgör en komplex 

fastighetsmarknad. Uppbyggnaden av modellen grundar sig i hur tillgångsmarknaden (kvadrant 2 och 

3 i figur 14) påverkar fastighetsmarknaden (kvadrant 1 och 4 i figur 14) och tvärtom. 

Tillgångsmarknaden representerar ägandet av fastigheter och fastighetsmarknaden speglar 

användandet av utbudet. Figuren som demonstrerar relationen mellan olika delmarknader delas in i 

fyra olika kvadranter – hyresmarknaden (kvadrant 1), transaktionsmarknaden (kvadrant 2), 

byggmarknaden (kvadrant 3) och förändring i beståndet (kvadrant 4) (DiPasquale & Wheaton, 1992). 

 

 

Figur 14. 4Q-modellen. 

 

Appliceras 4Q-modellen på bostadsmarknaden är utbudet någorlunda konstant under kort sikt men 

ger indikationer till förändring av utbudet beroende på efterfrågan på bostadsrätter och hyresrätter. 

Efterfrågan påverkas av flera olika faktorer hos individer inom området där redovisad hypotes främst 

fokuserar på utfallet av momsbelagd hyra hos hyresrätter. 
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De troligaste händelseförloppen vid förändring av momsreglerna innebär antingen höjd hyra för 

hyresgästen (hypotes 1) eller bestående hyresnivå men gynnsammare ekonomiska förutsättningar 

för hyresvärden (hypotes 2). 

3.2 Hypotes 1: Hyresökning 
De ökade hyresintäkterna, dvs. befintligt hyra plus tillägg för moms, skapar goda förutsättningar på 

transaktionsmarknaden, som attraherar fler investerare till marknaden. Dessutom sjunker material- 

och produktionskostnader till följd av möjligheten med utgående moms på inkomsten. Detta 

resulterar i att byggkostnadskurvan förskjuts parallellt närmare origo, alltså är det möjligt öka 

produktionen till samma kostnad, vilket på kort sikt genererar ett ökat utbud av bostäder (förutsatt 

att andra parametrar är desamma). Det är dock viktigt i det här fallet att även studera efterfrågan. 

Ökade bostadskostnader kommer högst troligt i det här fallet ha negativ effekt på efterfrågan, som 

därför inte garanterar tillväxt av bostäder på marknaden vid införande av en momssubvention.  

 

 

Figur 15. 4Q-modellen – marknadsförändring vid ökad hyra.  
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3.3 Hypotes 2: Likvärdig hyresnivå 
Hyresnivån är densamma, dvs. momstillägg inkluderas i den befintliga totalhyran. Det resulterar i att 

integrationen mellan de olika delmarknaderna sker under liknande förhållanden som i hypotes 1. 

Skillnaden i de båda fallen är att efterfrågan inte kommer att påverkas i samma omfattning samt att 

kostnaden för produktion inte utvecklas positivt i lika stor utsträckning. För att moms 

överhuvudtaget ska generera positiva nettoeffekter under dessa förhållanden, krävs en 

momsprocentsats som bidrar till starkare incitament för utveckling av bostäder än dagens intäkter 

från hyra. 

 

 

Figur 16. 4Q-modellen – marknadsförändring vid likvärdig hyresnivå inkluderat mervärdesskatt. 
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4 Metod 
 

En tillförlitlig studie inom områden med varierande utveckling som bostadsmarknaden kräver en 

strategi som tillhandahåller relevant information utan befintlig preciserad data. Genom att studera 

olika aktörer inom marknaden och oberoende litteratur i ämnet uppnås önskad trovärdighet och 

validitet. 

Arbetet inkluderar en studie av intervjuer med personer som anses ha stor kunskap och inflytande på 

olika delar inom bostadsmarknaden. Däribland kommersiella, samt offentliga 

fastighetsägare/byggbolag, myndigheter och politiskt involverade som skapar en helhetsbild inom 

områdets alla spektrum. I och med att större delen av befintliga utredningar och undersökningar 

med information om det aktuella läget på bostadsmarknaden baseras på statistik fram till och med 

2016 och att utfall därefter prognostiseras, tillför även utförda intervjuer trovärdighet alternativt 

dementerar förutsedd utveckling i framtiden. Dessutom ger det möjligheten att utvärdera 

marknadsaktörernas åsikter och spekulationer om effekter på bostadsmarknaden orsakade av en 

förändring i form av mervärdesbeskattad hyra på hyresrätter. 

Analysering av intervjuer, litteratur och rapporter kompletteras av vetenskapliga tidskrifter samt 

tidigare examensarbeten hämtade från olika databaser som exempelvis KTHB Primo och KTH DiVA. 

Bostadsmarknaden utgörs av många olika aspekter och individer vars målsättning skiljer sig åt. Det 

involverar privatpersoners ekonomi, behovet av en bostad, avkastningskrav, politiska ideologier, 

tillgänglig mark, kommuners planering etc. För att åstadkomma en övergripande redogörelse av 

möjliga effekter och uppfattningar genomfördes en selektiv urvalsprocess inför intervjuerna. 

Ursprungligen ämnades intervjuerna till att avse samtliga områden med hjälp av olika aktiva aktörer 

på bostadsmarknaden. Avgränsningar vidtogs för att optimera utvärderingen inom angiven 

tidsbegränsning för rapporten, vilket innebar fokus på privata och kommunala bolag, politiskt 

involverade samt de involverade organisationer/föreningar som initierade förslaget. Tyvärr gavs inte 

möjligheten att intervjua något kommunalt bolag. 

Intervjuerna byggdes på en semistrukturerad teknik där underlaget inför intervjuerna utformades 

generellt men med viss anpassning beroende på målgrupp. Frågorna framställdes i avsikt om att vara 

balanserade för att undvika vinklade svar, men även relativt ospecificerade och öppna frågor för att 

främja individens egna reflektioner och kunskap. Frågorna behandlade och utgick främst från fyra 

huvudområden, däribland respondenternas bild av bostadsmarknaden, åtgärder de anser 

nödvändiga för att påverka byggandet, deras uppfattning av subventioner samt deras tankar kring att 

införa moms på bostadshyra. Det sammantagna intervjuunderlaget som respondenterna fick ta del 

av innan intervjutillfället, och som intervjun sedan grundades på är placerat under bilagor. 

För att uppnå ett bättre flyt genom intervjuerna och minimera risken att utelämna information 

spelades samtliga intervjuer in för att i efterhand kunna transkribera de delar som ansågs relevanta 

för rapporten. Samtliga respondenter gavs möjlighet att godkänna det presenterade resultatet före 

publicering. 
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Slutgiltigt respondenturval: 

 SABO – initierande organisation 

 Hyresgästföreningen – initierande förening 

 Fastighetsägarna – initierande organisation 

 Regeringskansliet – politiskt kunnig 

 Boverket – myndighet med övergripande expertis om bostadsmarknaden 

 Veidekke – stor byggentreprenör 

 Einar Mattsson – medelstor aktör inom både förvaltning och byggande av hyresbostäder 

 Besqab – mindre aktör som främst förvaltar och bygger bostadsrätter men inte exklusivt 

 Sveriges Byggindustrier – branschorganisation som representerar byggentreprenörer  
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5 Resultat 
 

Då samtliga intervjuer berört i stort sett samma frågor har ämnesområdena separerats under tre 

huvudrubriker. Respondenternas svar valdes att sammanställas gemensamt under ett flertal 

underrubriker för att få en mer sammanhängande och lättförståelig läsning. Ett nämnt namn i stycke 

motsvarar källa för hela det stycket om inget annat anges. För att lättare överskåda texten 

presenteras respondenterna med dess namn, yrkesroll och företag nedan för att vidare i kapitlet 

endast presenteras vid förnamn. 

5.1 Intervjupersoner 
 

Namn: Susanna Höglund 

Referens i text: Susanna 

Titel: Finanschef 

Bolag: SABO 

Namn: Ulla Werkell 

Referens i text: Ulla 

Titel: Skattejurist 

Bolag: Fastighetsägarna 

 

Namn: Martin Hofverberg 

Referens i text: Martin 

Titel: Chefsekonom 

Bolag: Hyresgästföreningen 

 

Namn: Hans-Åke Palmgren 

Referens i text: Hans-Åke 

Titel: Expert inom boende och stadsutveckling 

Bolag: Boverket 
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Namn: Anna Broman 

Referens i text: Anna 

Titel: Bostadspolitisk Expert 

Namn: Sofie Wilhelmsson 

Referens i text: Sofie 

Titel: Skatteexpert 

Bolag: Sveriges Byggindustrier 

 

Namn: Stefan Björklund 

Referens i text: Stefan B. 

Titel: Analys- och Transaktionsavdelningschef 

Bolag: Einar Mattson AB 

 

Namn: Bo Björfors 

Referens i text: Bo 

Titel: Chef Fastighetsutveckling 

Namn: Björn Somnäs 

Referens i text: Björn 

Titel: f.d. Ekonomichef 

Bolag: Besqab 

 

Namn: Erik Westling 

Referens i text: Erik 

Titel: Projektchef 

Bolag: Veidekke 
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Namn: Stefan Svensson 

Referens i text: Stefan S. 

Titel: Ämnesråd – Specialist bostadsfrågor 

Bolag: Regeringskansliet 

 

5.2 Bostadsmarknaden 
Det kan konstateras att Sverige historiskt haft en bostadsmarknad där förutsättningar och 

utmaningar sett olika ut över tid. Med den anledningen är det viktigt att vid ett införande av nya 

reformer analysera och anpassa efter den aktuella bostadsmarknaden, men också sett till framtidens 

bostadsmarknad. Respondenterna från intervjuerna har således blivit ombedda att svara på frågor 

där de formulerat deras bild av marknaden, vilka utmaningar som finns och om det ser några 

lösningar. 

5.2.1 Aktuella läget på bostadsmarknaden 

Senaste tio åren har blivit en utmaning för Sverige för att upprätthålla en bostadsmarknad för alla. 

Orsaker kopplas främst till befolkningstillväxten, där en bredare tillväxt utgjorts av bland annat en 

utökad invandring till Sverige. Förr framgick svårigheterna huvudsakligen i storstäderna men idag 

syns det nästan i hela landet. Bedömningen är att 260 av 290 kommuner, nära 90 %, har 

bostadsbrist, säger Susanna. Tillväxten uppskattas även öka framöver, där en större del kommer 

utgöras av både äldre och yngre som specifikt kommer efterfråga hyresrätter. 

Hans-Åke poängterar också att 90 % av landets kommuner uppgav ett underskott av bostäder 

föregående år. Generellt sett är läget ansträngt och det är inte lätt att få tag på bostad någonstans i 

landet. Det bedömda behovet av bostäder är en signal där Boverket talar om att givet att 

befolkningen växer i den här takten, och att människor inte ska tränga ihop sig måste det byggas så 

här mycket. Orsaken till underskottet är att det byggts för lite i förhållande till befolkningstillväxten 

sedan 2006, då den kraftiga befolkningsökningen började. Gapet mellan befolkningstillväxt och 

byggande har generellt sett växt ytterligare från 2006 fram tills idag då ytterligare en uppskalning av 

befolkningsökningen skedde i samband med att antalet nyanlända ökade. År 2016 och 2017 ökade 

antalet med 270 000 personer, vilket satte mycket press på en redan ansträngd marknad, påstår han. 

Enligt Stefan S. kan det hävdas att alla människor är i behov av en bostad av god kvalité, vilket det 

också under lång tid rått en bred politisk samsyn kring. Samhället har också intresse av att alla har en 

förhållandevis god bostad men hänsyn till fysiskt och psykiskt välmående. Att marknaden kanske är 

mättad för nyproducerade bostäder till de hyresnivåer och priser som tas ut idag betyder inte att 

behovet av bostäder inte kvarstår. 

Bostadsmarknaden står inför flera utmaningar, där en stor utmaning ligger hos de som inte har en 

bostad och ska ta sig in på bostadsmarknaden men saknar kapital eller ködagar, speciellt i Stockholm. 

De som redan har en bostad är generellt sett ganska nöjda, säger Anna. 
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5.2.2 Byggandet, försäljningspriser och hyresnivåer 

Det behövs byggas fler bostäder generellt och inte minst hyresrätter för att motsvara 

befolkningsökningen, men det ställer i sin tur krav på en fungerande hyresmarknad hävdar Anna. 

Idag ombildas många hyresrätter till bostadsrätter även om det som byggs är jämnt fördelat mellan 

upplåtelseformerna. 

Sverige befinner sig också i en situation där prisnivåer och byggtakten har ökat kraftigt parallellt med 

den snabba befolkningstillväxten från 2012–2017, uttalar sig Hans-Åke. Successivt de senaste fyra–

fem åren har det noterats en respons i olika typer av kommungrupper, men där Storstockholm varit 

först ut med att öka sin produktion. När så stora förändringar sker innebär det någon form av risk, att 

obalans förekommer antingen med byggandet eller med spekulation i prisutvecklingen. Sen har det 

skett en pågående inbromsning under den senaste tiden (hösten 2017) som är en nedgång där 

utfallet avseende hur mycket produktionen minskar och hur bostadsmarknaden utvecklas 

fortfarande inte riktigt går att uttala sig om. 

Ulla fastslår att det har byggts väldigt mycket bostadsrätter, framförallt i Stockholm, med anledning 

av att det varit en bra marknad där byggherrar kunnat sälja innan de börjat bygga och därmed inte 

behövt eget kapital. Nu har efterfrågan börjat dala vilket trycker ned priserna och det blir svårare att 

sälja. Så småningom leder det till att den marknaden blir mättad. Det byggs även hyresrätter men det 

som byggs resulterar på grund av höga byggkostnader i bostäder med höga hyror och att det inte går 

att bygga för den målgrupp som flyttar in i Stockholmsområdet. 

Erik menar att olika typer och prisklasser på bostäder påverkas av de lokala förutsättningarna, vilket 

gör det svårt att säga om det byggs till fel målgrupper. Det kan upplevas att det byggs för dyrt eller 

med för hög kvalité när det som efterfrågas till stor del är billigare boende. Bostadsprojekt på 

Östermalm kommer alltid efterfrågas även om intressenter varit väldigt avvaktande på grund av 

osäkerhet. Andra projekt i stora områden där det byggs väldigt mycket som i t.ex. Barkarby och 

Hagastaden finns ett större utbud som ger intressenterna mer att välja mellan, vilket skapar större 

svängningar. Där framgår det tydligt att det är priset som måste justeras för att möta efterfrågan. 

Martin instämmer lika Ulla i att det byggts väldigt mycket, även i år, men stor del är till höga priser 

som många inte kan efterfråga. Han menar att mycket tyder på att år 2018 är toppen i 

konjunkturläget och att någonstans runt 60 000 bostäder kommer att färdigställas, men att antal 

färdigställda bostäder sen går ned. Behovet som Boverket bedömer är samtidigt någonstans runt 80 

000 färdigställda bostäder per år. Om produktionen som mest mäktar med 60 000 bostäder under 

toppen finns någon slags diskrepans mellan behov och utbud. 

Bostadsmarknaden har varit väldigt het, främst på bostadsrättssidan. Tidigare har lägenheter inte 

aktivt behövts säljas utan det har funnits en kö som väntar på att få köpa. Nu har det stannat upp 

och priserna har sjunkit 10–15 % i Stockholm, uppger Stefan B. Spekulationsköpare som köpte för att 

tjäna pengar har försvunnit från marknaden och det är väldigt svårt att sälja bostadsrätter på grund 

av oro just nu. Försäljningar på ritning med inflytt först om två år är svårare då köparna inte vet vad 

de får för sin egen bostad, eller om den kommer tappa i värde. Medan försäljningar som liknar 

andrahandsförsäljningar (där köparen kan titta på lägenheten) är lättare eftersom inflyttning sker 

snart och köparen kan sälja sin egna bostad innan den köper en ny. För att motverka oron har 

marknadsgarantier börjat utges där byggherren ersätter köparen om priserna faller. Han tycker sig 

dock se tecken på att det börjar stabilisera sig på andrahandsmarknaden nu. 
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Förhoppningsvis smittar det av sig på nyproduktionsmarknaden till hösten, men i värsta fall till början 

på nästa år. Stabiliseras nyproduktionsmarknaden kanske den i sin tur blir mer normal. En stabilare 

marknad med mindre stressade köpsituationer tror han kan vara bra långsiktigt. Det kan också vara 

hälsosamt att vissa aggressiva aktörer försvinner från marknaden då det varit väldigt hett, och alla 

velat bygga för att tjäna pengar. 

Gällande hyresmarknaden tycker sig Stefan B. inte ha sett någon större påverkan, möjligtvis att 

efterfrågan kanske ökat något för att konsumenter vill vänta och se vad som händer på 

bostadsrättsmarknaden. Dock upplever han att det är svårt att få riktig kontakt med 

hyresmarknaden. Einar Mattssons hyror, speciellt på gamla beståndet, ligger så långt under vad folk 

kan betala och har 20 år långa köer. Bostadsrätter är därför lättare att prata om för att bedöma 

bostadsmarknaden. 

Bo delar i stort sett samma uppfattning av marknaden som Stefan Björklund då även han framhåller 

att det varit en väldig uppgång på bostadsmarknaden sedan några år tillbaka. Under hösten svängde 

det och blev trögare på marknaden för att sälja nyproduktion, men även något trögare på 

andrahandsmarknaden. Eftersom det varit fördelaktigt att bygga de senaste åren för många aktörer 

har det blivit ett överutbud på nyproduktionen och det finns mycket projekt ute på marknaden idag. 

Amorteringskraven tror han förmodligen utgör ytterligare en anledning till trögheten på 

marknaderna. Ofta vid svängningar på marknaden är det banken som går in och säger att köparen 

måste sälja först, vilket skapar lite av ett moment 22 - om ingen kan köpa, kan ingen sälja. Det gör att 

det låser sig en stund och skapar vissa sättningar i marknaden. Successionmarknaden upplever han 

dock har kommit igång på en ny nivå där utbud och efterfrågan hittat varandra. Att det går trögare 

på nyproduktionsmarknaden beror, också enligt honom, på att konsumenter i princip bara köper 

något på en ritning som är tillgänglig för inflytt först efter två år och ibland ännu längre, istället för en 

färdig produkt. Det är inte helt köpstopp på marknaden men försäljningen går lite trögare, varför 

Besqab måste jobba mer med försäljningen idag. För två år sen hade allting varit slutsålt vid säljstart, 

vilket i för sig kanske inte speglar ett normalscenario heller. Det som händer när det slår stopp och 

det inte säljs så mycket är att bankerna ställer krav på aktörerna om en viss försäljning innan 

byggstart. Om då marknaden svalnar av kan projekt inte heller påbörjas. Att marknaden svalnar är 

normalt och brukar hända med jämna mellanrum. Under kraschen 2008 gick det inte i princip att 

sälja något på ett halvår. De projekt som var i produktion stoppades inte, men däremot 

produktionsstartades i princip inga nya projekt under perioden eftersom att inga lägenheter såldes. 

Därefter startade det om lite grann med minskat utbud och intressenterna ökade igen. Även om det 

är lite motgångar just nu har Besqab inte varit tvungna att pausa några projekt. När det händer att 

det blir ett överutbud gäller det att ha projekt med rätt produkt, i rätt läge, till rätt pris understryker 

han. 

Stefan B. poängterar vidare att det viktiga är att veta hur mycket priserna fallit så att aktörer kan 

anpassa sig till det läget. Einar Mattsson har förut använt sin finansiella styrka och styrt när 

försäljningarna ska göras, men nu märks mer och mer press från bankerna att det ska vara en viss 

försäljning innan för att få låna pengar. Det blir ett problem eftersom människor inte vill köpa bostad 

på ritning och då kan de heller inte börja bygga. Den här marknaden passar ändå Einar Mattsson. Det 

ger dem möjlighet att få tag på bra byggrätter, eller byggrätter som andra lämnar tillbaka till staden. 

Det är väl inte riktigt där än men hoppas att det får lite tid till att komma dit. 
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Inte heller Erik skiljer sig speciellt mycket i sin uppfattning av bostadsmarknaden. Han tycker att 

indikationer visat på att marknaden, från att ha uppnått någon form av topp förra året, nu börjat 

vända. Han menar att för ett år sen var det enkelt att sälja, men att marknaden svängt kraftigt sedan 

en nedgång noterades under förra våren där försäljningen försvårades på grund av en osäker 

marknad. Det fanns fortfarande ett visst intresse fram till hösten i år, då efterfrågan hos köparna i 

princip blev obefintlig. Under hösten stängde nyproduktionsmarknaden i stort sett igen helt och 

hållet, och just nu är det svårt att sälja. En nedgång på bostadsmarknaden var väntad, även om det 

inte är möjligt att på förhand veta när en sådan kommer att ske. Nedgången bygger till stor del på 

osäkerhet på marknaden och inte efterfrågan på bostäder. Det är skillnad på om priset sjunker men 

köpviljan finns kvar hos konsumenterna än om intresset försvinner helt. I höstas ökade osäkerheten 

hos de som ser köpet av en bostad som en investering. Dels på grund av de skärpta 

amorteringskraven men också spekulationer om att bostadspriser nått sin topp. Denna osäkerhet 

sprider sig lätt inom samma grupp av köpare, vilket resulterar i att de enda som till slut efterfrågar en 

bostad är de som köper en bostad för att bo. Det etableras en osäkerhet gällande vart marknaden är 

på väg vilket slutligen leder till att hela bostadsmarknaden kännetecknas som osäker och många 

avvaktar med att köpa/investera även om efterfrågan anses bestå. Nu börjar däremot den nya 

prisbilden ta form bland de som verkligen är i behov av en bostad, och det kan noteras att 

försäljningen under våren kommit i gång på successionsmarknaden, även om det är till ett lägre pris 

än vad snittpriserna varit tidigare. I ett aktuellt projekt på Östermalm konstaterar han att priset 

sjunkit cirka 10 % under ett års tid. 

5.2.3 Förväntningar av framtida bostadsmarknaden 

I Boverkets bostadsmarknadsenkät framgår det att de flesta kommuner tror att det kommer vara en 

fortsatt bostadsbrist om tre år då produktionen inte kommer hinna bygga ikapp de underskott som 

råder på så kort tid, säger Hans-Åke. Samtidigt syns en kraftig ökning av produktionsplaner, men det 

förutsätter att det finns en efterfrågan på planerna, och mycket av den förväntade ökningen ligger i 

dagsläget på bostadsrätter där marknaden är mer skakig. 

Oavsett om någon form av krafttag skulle göras är det långsamma processer inom byggandet och det 

hinner inte hända så mycket på fem år uttalar sig Stefan S. Om inget annat händer i omvärlden som 

gör att efterfrågan faller ännu mer än på 90-talet, kommer bostadssituationen på kort sikt troligen 

vara liknande den idag. I bästa fall finns det tecken på att den håller på att förbättras, men å andra 

sidan syns tecken på att byggandet av bostadsrätter hackar. Då är frågan om det går att styra om det 

till ett ökat byggande av hyresrätter och billigare hyresrätter. 

5.2.4 Förutsättningar för hyresrätten 

Det händer saker med marknaden, men om det är positivt eller negativt är svårt att förutspå, säger 

Susanna. Sverige befinner sig på något av en puckel där mycket av det som sägs präglas av 

storstäderna där effekterna är som störst. Det är även i storstäderna som toppsegmentet på 

marknaden befinner sig i form av högsta priserna vad gäller produktion, mark och bostadsrätter. 

Dessa områden representerar inte landet, utan påverkas oftast mest av svängningar på marknaden. 

Hon tror att en öppning för att bygga fler hyresrätter kan komma om resterande marknader utanför 

storstäderna slutligen följer samma trend, eller om en räntehöjning sker eftersom hyresrätten utgör 

stabilare intäkter än bostadsrättens volatila beteende. 
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Ulla tror även hon att en del av de större traditionella byggbolaget kan ställa om till att bygga 

hyresrätter när det går trögare på bostadsrättsmarknaden. Däremot tror hon att både marknaden 

för bostadsrätter och hyresrätter snart är mättade till de pris- och hyresnivåer som idag är möjliga att 

bygga till. Att markpriserna är höga gör att projekten blir dyra redan innan själva byggandet 

påbörjats. 

Nya amorteringskravet har visat sig dämpa priser och minskar försäljning på ägda boendet. Att det 

blir dyrare för hushållen gör att fler inte längre kan efterfråga ägt boende, vilket medför på längre 

sikt att intresset på andrahandsmarknaden och hyresmarknaden kan öka, säger Anna. Sofie 

fortsätter och säger att deras medlemmar diskuterat om det kanske byggts för en målgrupp där 

efterfrågan nu är mättad. Sveriges regelsystem avseende standarder, anpassningar, buller m.m. 

ställer sådana krav på byggandet vilket medför svårigheter att bygga billiga bostäder. 

På kort sikt kan ett ökat intresse för byggande av hyresrätter vara möjligt enligt Hans-Åke, men det 

handlar i så fall om riskvärdering på efterfrågesidan. Om hushåll uppfattar att risken på bostadsrätt 

har ökat så ökar förstås efterfrågan på hyresrätter istället. Det kommer i så fall förmodligen 

aktörerna också att uppfatta. Han tror vidare att bostadsrättsutvecklarna inser att de måste 

diversifiera sitt utbud och rikta det mot hushåll med lägre inkomst för att kunna hålla sin produktion 

uppe. Med den ökade risken måste även utvecklarna hitta nya former för att kunna sälja lägenheter 

på ritning som inte kommer färdigställas förrän kanske två år i framtiden för att ge en tryggare 

situation för köparna. Avseende bostadsrätter tror han absolut att det finns möjlighet till att både 

sänka marginalen och rikta in sig på lite billigare segment. När det gäller hyresrätter tror han 

däremot att möjligheterna är mindre (förutsatt att de statliga stöden bortses) eftersom priserna 

förhandlas med syfte att hålla nere prisnivå redan från början. 

Rent allmänt på marknaden svänger det över lite till byggandet av hyresrätter även om Besqab inte 

är ett av dem aktörerna, menar Bo. Det finns en del större bolag som har produktionspersonal där de 

vill hålla igång produktionsapparaten under nedgångar. Besqab har ingen egen hyresgästförvaltning 

för privatpersoner inom bolaget. Det kräver en viss administration och kompetens, vilket innebär att 

även om det skulle se mer fördelaktigt ut att bygga hyresrätter är det många andra faktorer som har 

betydelse för beslutet. 

Då markpriser skiljer för olika upplåtelseformer avgör försäljningspriset användningen när marken 

väl är köpt, vilket enligt Stefan Björklund försvårar möjligheten att styra om bostadsrättsprojekt till 

hyresbostäder. Det krävs att priset faller väldigt mycket för att på samma markområde kunna styra 

om och göra hyresrätter. Han får inte ihop kalkylen för de som köpt projekt avsett för bostadsrätter, 

och som de sedan omvandlar till hyresrätter. Skulle däremot kommunerna erbjuda ett projekt på 

tomträtt som de först köpt väldigt dyrt så är det nog en diskussion som Einar Mattsson gärna vill ha. 

Veidekke har möjligheter att starta en verksamhet för mer hyresrättsbyggande men deras 

kärnverksamhet kretsar kring bostadsrätter och äganderätter, enligt Erik. Därför lägger de störst 

fokus på de områdena även om det finns tillgängliga subventioner. Hyresrätter anses vara en mer 

långsiktig och säker investering vilket då bedöms mer eller mindre attraktivt beroende på 

bolagsstruktur. 
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5.2.5 Vem bär ansvar för en fungerande bostadsmarknad 

Det råder delade meningar mellan aktörer om vem som egentligen ansvarar för att det byggs 

tillräckligt och att bostadsmarknaden fungerar. Susanna anser att ansvaret ligger hos alla aktörer 

men där lagstiftningen naturligtvis är statens och regeringens ansvar. I slutändan handlar det 

emellertid om hur den existerande lagstiftningen tillämpas och användes. Hon menar att om 

lagstiftningen som finns med hyresreglering (bruksvärdessystemet och presumtionshyra) skulle 

tillämpas på rätt sätt skulle det fungera mycket bättre än idag, men att alla möjligheter som ges inte 

används. Därför borde alla berörda parter ta ett större ansvar och grepp om situationen för att göra 

det på ett bättre sätt. Ett förslag från SABO i den här frågan är förtydligande av allbo-lagstiftningen 

där samarbetet måste förbättras och klargöra vad som egentligen motiverar en hyreshöjning till 

exempel. Stefan S. menar att bostadspolitiken är ett gemensamt ansvar där regering och riksdag 

ansvarar för regelverk och regelverk kring bostadsfinansiering medan kommunerna har ansvaret för 

att planera för själva bostadsförsörjningen som sen tillhandahålls av själva marknaden som 

inkluderar byggherrar, byggbolag, banker m.fl. Ulla vill påvisa att det utöver statens ansvar för 

regelverk delvis är politikernas ansvar, men också kommuner avseende marktilldelningar. 

5.2.6 Hinder och utmaningar 

Stefan B. betonar att fler hyresrätter behövs men att det är för svårt att bygga. I Stockholm bor 

människor längre i en hyresrätt då de är rädda att förlora sitt förstahandskontrakt. I andra länder är 

hyresrätter dyrare än bostadsrätter men friheten finns att flytta när hyresgästen vill. Det saknas en 

sådan möjlighet i Stockholm, att välja ett mellanting mellan hotell och bostadsrätt vilket är ett 

problem om någon vill till Stockholm men inte är säker på om den vill bo kvar en längre tid. 

5.2.6.1 Reglering kontra fri marknad 

Idag finns stora begränsningar både på hyresrätt- samt bostadsrättsmarknaden och debatten är nu 

hur situationen kan lösas. Förut var debatten mer marknad kontra reglering, alltså ska beslutsfattare 

lägga sig i marknaden eller lämna den därhän, enligt Martin. Nu upplever han att debatten skiftat till 

att bostadspolitikområdet som utgiftsområde måste få kosta. Förut har det inte varit så mycket 

staten valt att involvera sig i ekonomiskt, utan marknaden har fått lösa sig själv, och gör den inte det 

får staten avreglera lite mer. Nu när Sverige nått de oerhörda bostadsbehoven genom 

befolkningstillväxt, både genom invandrare och inhemska, kan det konstateras att marknaden att 

inte klarar av att möta behoven trots en hel del avregleringar. Då har debatten lett till att istället titta 

på stöd till hushållen eller industrin för att klara detta. 

5.2.6.2 Prisnivåer 

I diskussionen om byggandet av hyresrätter finns många faktorer som anses förhindra att byggandet 

inte sker i en högre takt. En påtaglig orsak är att produktionskostnaderna idag är väldigt höga vilket 

kan göra det svårt att få ihop kalkylerna för byggandet av hyresrätter säger Susanna. Det har varit en 

mycket högre byggkostnadsutveckling än hyresutveckling och andra prisnivåer i samhället. Att den 

ökar i högre takt än andra områden, förklarar varför det är svårt att få ihop kalkylerna vid 

nyproduktion. Utvecklingen beror dels på att det varit så pass hög efterfrågan som bidrar till att 

aktörer vill bygga mycket, men även de låga räntorna har haft stor inverkan. Den höga efterfrågan på 

bostadsrätter i framförallt storstäder har skapat förutsättningar för att det också byggs dyrt, men det 

har även påverkat prisnivåer på andra projekt. 
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Att byggpriserna är höga beror på flera saker, däribland bristen på konkurrens, ett otillräckligt utbud 

av bra planerad mark samt en resursbrist hos aktörerna både bland mark och byggande påtalar 

Stefan S. En etablerad hög prisnivå gör att många människor som är i behov av en bostad inte har råd 

att efterfråga. Det gäller inte bara socialt utsatta som nyanlända eller arbetslösa utan även vanliga 

hushåll som inte har lön att efterfråga nyproduktion. Där utgör investeringsstödet ett försök till att 

pressa priserna och öka gruppen som har möjlighet att efterfråga. 

Som Ulla nämnde tidigare medför också de höga markpriserna att projekten blir ännu dyrare. Det i 

sin tur skapar problem som gör att det inte byggs för de som behöver komma in på 

bostadsmarknaden, däribland unga och inflyttad arbetskraft. Problemen syns i stort sett i hela landet 

även om de kan skilja sig över olika områden. 

Förutsättningar för att bygga hyresrätter styrs till stor del av kommunen som bestämmer vilken 

upplåtelseform som ska byggas och var, enligt Stefan B. Det är samtidigt svårt för kommunen att 

detaljplanelägga för hyresrätter där kommunen kan ta mindre betalt för marken, då ofta 

markförsäljningarna finansierar området och exploateringskostnaderna. En brist är att kommunen 

inte anpassar sig när marknaden svänger. De måste bli snabbare på att förstå när marknaden går ned 

så att de kan justera sina markpriser eftersom byggpriserna är detsamma. Även Bo instämmer i att 

byggandet bland annat styrs av prissättning på mark, samt politiskt hur kommuner väljer att planera 

för markanvändningen. Det är till stor del politiska beslut som avgör hur många procent av det som 

säljs som ska vara hyresrätter.  

5.2.6.3 Finansieringskrav för konsumenter och byggherrar 

Brist på hyresrätter, krav på kapitalinsats och den från första mars 2018 införda skuldkvotsbromsen 

försvårar både för unga och nyanlända vidhåller Hans-Åke. Grupperna behöver bostäder där 

möjligheten att antingen komma in med en liten kapitalinsats eller en rimlig hyresnivå finns. Flytt 

från en medelstor stad i Sverige som exempelvis Örebro eller Karlskrona, där prisnivåerna ligger på 

25 000–30 000 kr/kvm för en bostadsrätt, till Stockholm där priserna är det dubbla utgör en svårighet 

i att ta sig in på större marknader. Det finns olika aspekter men arbetskraftsförhållandena och nya på 

bostadsmarknaden är de som främst drabbas. 

Dämpas efterfrågan kan inte bostadsutvecklarna sälja och måste då gå in med eget kapital i 

projekten, samtidigt som bankerna är villiga att låna ut mindre påpekar Ulla. Görs inget 

revolutionerande bedömer hon att det troligtvis kommer se lite kärvt ut på marknaden framöver. Att 

inte kunna bygga till de nivåer som behövs innebär ett stort bekymmer för samhället, men att det 

skulle finnas några lösningar på problemet just nu ser hon inte. 

Martin förtydligar att när privat finansiering står som huvudsaklig finansieringskälla för 

bostadsbyggandet är alla byggherrar rädda för vakanser. Tidigare låg riskhanteringen för byggande i 

mycket större utsträckning på staten än vad den gör idag, och enskilda aktörer kunde bygga trots 

vakansrisk. Idag när byggherren bara ser till sin egna ekonomi krävs det en viss bostadsbrist för att de 

ska våga bygga. När en mättad nivå närmar sig blir vakansrisken högre och enskilda aktörer börjar 

oroa sig för om de kan få ut det pris/hyra de önskar, vilket leder till att aktörer börjar dra sig tillbaka. 

Det är också det som händer på marknaden just nu. 
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Anna menar att en stor utmaning ligger i att det är den privata marknaden som finansierar byggande 

och boende, men samtidigt går staten in och inför kreditrestriktioner (amorteringskrav, kalp-kalkyl, 

m.m.) som medför att privata marknaden inte längre får lösa det själva. Stryps finansiering går det 

inte att bygga så mycket som behövs. 

5.2.6.4 Kapacitetsbrist 

Ytterligare hinder är att kapaciteten i branschen har varit låg och att ett lågt byggande har pågått 

under lång tid fortsätter Martin. Sen tidigt 90-tal har branschen dragit ihop sig och inte haft 

tillräckligt mycket anställda. Kapaciteten har gradvis försökts byggas upp genom arbetskraft utifrån, 

nya företag och fler utbildade, men det tar tid. Att branschen inte är stabil, varken sett till arbetskraft 

eller kapital utgör ett problem. När konjunkturtoppen nåtts och det vänder behöver aktörer kanske 

sparka folk. Under den här tiden har inte tillräcklig kapacitet byggts upp för att kunna bygga de 

nivåer som boverket pratar om behövs. Han är orolig att kapaciteten kommer att minska igen om det 

är konjunkturen som låter styra produktionen likt tidigare.  

Björn nämner också bristen på arbetskraft som förekommit i branschen under senare år som ett 

problem. Resursbristen är påtaglig genom hela ledet från projektledare till arbetare när det byggts så 

mycket som det gjorts. Utan inslaget av utländsk arbetskraft skulle det byggas mycket mindre. Hans-

Åke är också enig i att kapaciteten i form av tillgång på arbetskraft utgör ett framstående hinder för 

byggandet. Å andra sidan är nivåerna nästan uppe på 70 000 bostäder om året, vilket förhållandevis 

är en hög nivå. Vilka hinder som hämmar byggandet skiljer mellan olika bostadsmarknader. På 

mindre och medelstora marknader anges produktionspriserna som ett större problem enligt 

Boverkets bostadsmarknadsenkät. Det är ganska naturligt på marknader där försäljningspriser och 

hyresnivåer är lägre att kostnader anses som ett större problem. I storstäderna är det i högre grad 

även annat som påverkar, till exempel överklaganden och brist på detaljplaner. 

5.2.6.5 Planprocesser 

Andra svårigheter, poängterar Susanna, är den långa tidsåtgången med avseende på planprocesser. 

Att det tar tid att få igång projekten försvårar för att kunna bemöta behoven som uppstått i samband 

med den kraftiga ökning av befolkningstillväxt som skett på väldigt kort tid. Bo understryker det varit 

problem att få fram planer och bygglov till projekt delvis orsakat av resursbrist hos kommunerna och 

lantmäteriet. Om kommunens planering kan påverkas kombinerat med deras prissättning av mark till 

hyresrätter, tror han byggandet kan styras mot fler hyresrätter. Stefan S. fyller i att det också är ett 

faktum att många projekt överklagas vilket ytterligare förlänger redan långa och långsamma 

processer. 

5.2.6.6 Hyresregleringar 

Både Anna och Sofie framhåller att det finns flera hinder på bostadsmarknaden. Sofie belyser dels 

problem med hyressättningen där hyrorna blir skeva när det i nyproduktion kan tillämpas mycket 

högre hyror (presumtionshyror), samtidigt som det är väldigt låga hyror i befintliga beståndet vilket 

gör att människor inte kommer vilja flytta på sig. Hon ser ett behov av en friare hyressättningsmodell 

för befintliga beståndet där lägesfaktorn behöver spela en större roll till exempel.  

Hyresregleringen som påverkar hur mycket som får tas ut i hyra, men som även utgör en osäkerhet, 

både i befintligt bestånd men också i nyproduktion utgör ett hinder till att det inte byggs fler 

hyresrätter, hävdar Stefan B. 
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Även om det kan tyckas att fastighetsägare får ta ganska höga hyror i nyproduktion finns en 

osäkerhet om de kommer att få vara kvar i framtiden eller om hyran plötsligt måste sänkas till 

samma som huset bredvid. 

5.2.6.7 Skatter 

Utöver hyresregleringen, fortsätter Sofie, skulle det nya förslaget gällande ränteavdragen för företag 

medföra högre skattekostnader på resultatet och resultera i ännu ett slag mot hyresrätten, där högre 

hyror antagligen kommer få kompensera för kostnaderna. Anna tillägger att det kan bli svårare att få 

ihop kalkylerna som leder till att det byggs färre hyresrätter (förutsatt att allt annat är lika), om det 

blir dyrare för hushållen som får det svårare att efterfråga bostäder. 

Skatter generellt sett, där ränteavdrag inte får göras likt i en bostadsrätt utgör också ett hinder för 

hyresrätten fullföljer Stefan B. Samtidigt är det svårt att jämföra en reglerad hyresrättsmarknad med 

en fri marknad som för bostadsrätter. Han tror dock inte att hyresmarknaden kan avregleras direkt 

eftersom att den varit reglerad så pass länge att det i så fall skulle fås något helt annat. Regleringen 

är ett problem, men han tror inte det går att lösa politiskt idag utan det får bör stegvis justeras över 

tid. 

5.2.7 Alternativa eller kompletterande åtgärder 

Under intervjuerna har många utmaningar och hinder på bostadsmarknaden pekats ut. Samtidigt har 

flera av respondenterna uttryckt förslag på åtgärder som de anser vara nödvändiga för att på något 

sätt minska problemen som både utmaningarna och hindren medför, men även åtgärder som kan 

komma att komplettera förslaget kring införandet av moms på bostadshyra. 

5.2.7.1 Skattefria underhållsfonder 

Ett annat sätt att främja hyresrätten är genom skattefria underhållsfonder som dessutom utgör en 

personlig favorit hos Martin, då det enligt honom skulle lira bättre med hyreslagen. Idag betalar 

hyresgästen normalt för underhåll som inkluderas i hyran. Intäkterna för underhåll tillfaller 

fastighetsägarens resultat, vilket beskattas som vinst, trots att det i framtiden kommer användas 

som investeringar till underhåll. Med skattefria underhållsfonder är poängen att undkomma just 

detta så att investeringen istället beskattas under resultatet för det år då pengarna använts. Denna 

åtgärd ser Martin gärna kombinerad med moms på bostadshyra. 

5.2.7.2 Fri hyressättning och fastighetsskatt 

Stefan B. ser möjligheten att kunna höja hyrorna i innerstaden väldigt mycket. Det kan mötas 

politiskt genom att säga att fri hyressättning bara är hyresvärden som vill ha mer pengar, men 

åtgärden kan kopplas till något annat som till exempel en fastighetsskatt eller liknande som gör att 

vilka hyror som helst kan tillämpas, men att en skatt då tas ut på det bra lägena och som kan 

motsvara nästan hela vinsten. De pengarna kan då används till att ge bostadsbidrag till de som anses 

behöva det, eller annat som staten anser vara vettigt. Det behöver alltså inte vara en vänster/höger 

fråga. Efterfrågan får styra vad människor vill ha och utefter det tar fastighetsägaren betalt. 

Fastighetsskatten skulle också kunna tas ut som en kommunal fastighetsskatt för att skapa ett värde 

av att bygga mer i sin kommun, då fastighetsskatten nu istället tillfaller staten. Fastighetsskatt är 

också ett fördelningspolitiskt verktyg då den tas ut av människor som äger en fastighet i ett bra läge 

även om de bott där hela livet. För Sverige är det en bra skatt att ha rent ekonomiskt då den inte kan 

undvikas genom att flytta ut fastigheten ur landet menar han. 
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5.3 Subventioner 
Ett införande av en lägre moms på bostadshyra skulle innebära ökade utgifter för staten, då 

fastighetsägare får göra avdrag för momsen i samband med investeringar. I sin tur leder det till att 

förslaget kan betraktas som en långsiktig subvention. Intervjuerna har därmed behandlat frågor kring 

subventioner för att analysera uppfattningen och effekter av tidigare använda subventioner, samt 

subventioner i sin helhet. 

5.3.1 Påverkan och effekter av subventioner 

Hans-Åke fastslår att det finns två syften med nuvarande subventioner. Det ena är att öka 

volymerna, och det andra är att hålla nere hyrorna i nyproduktion. Boverket har inte utvärderat hur 

subventioner påverkat byggandet men har i alla fall konstaterat att det främst är kommunerna 

utanför storstadsregionerna som efterfrågat de statliga stöden. Hans egna uppfattning är att 

effekten av subventioner kan tänkas blir störst på marknader där produktionspriserna är det största 

hindret, det vill säga i mindre och medelstora kommuner. Något ytterligare de kunnat konstatera är 

att hyrorna i nyproduktionen från och med 2008 i förhållande till beståndet har ökat ganska mycket. 

Gapet mellan nyproduktion och beståndet är större efter 2008, vilket gör att det är större risk i 

nyproduktionen idag än det varit tidigare. 

Just förslaget om moms på bostadshyra skulle vara en långsiktig lösning och är egentligen inget 

Susanna vill kalla en statlig subvention. Många gånger har subventioner en begränsad livslängd för 

att det ofta är något specifikt subventionen är tänkt att styra mot, och när behovet försvinner tas 

subventionen bort, hävdar hon. Visst kan det vara så att det ibland uppstår “danellgropar”. Ett 

exempel är början på 90-talet då staten skulle ta bort de förmånliga subventioner som fanns, och för 

att passa på att få pengar innan det försvann grävde byggherrar upp och gjöt bottenplattor för att 

projektet skulle anses påbörjat och de kunde få ta del av subventionen, men där stannade också 

bygget av i flera år innan själva huset påbörjades. 

Stefan S. förklarar att Sverige förhåller sig till EU-lagstiftningen som säger att förutsättningen för att 

ge stöd enligt allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) ska grunda sig i att stödet är 

nödvändigt för att investeringen ska bli lönsam. Om investeringen kan genomföras utan stöd så 

behövs inget stöd. Det är accepterat med någon form av normal lönsamhet på projektet men ingen 

överkompensation. Det kan naturligtvis ändå vara så att ett eller annat projekt “slinker med” som 

kanske skulle byggts oavsett, men stödet är förenat med många villkor som ska uppfyllas. Exempelvis 

vilken hyra fastighetsägaren ska hålla under 15 års tid, samt andra krav på byggnationen och 

rapporteringsskyldighet under samma 15 årsperiod. Han tror att den som får ihop sin kalkyl utan 

stöd hellre gör det för att undvika krångligheter. Därför menar han att större delen av det som byggs 

med hjälp av stöd antagligen aldrig hade blivit av utan, i alla fall inte i samma utformning. Några 

projekt kanske hade blivit av med högre hyror, men många har nog varit planerade sedan innan men 

inte kunnat starta på grund av att kalkylen inte tidigare gått ihop, då upphandlingen helt enkelt blivit 

för kostsam. 

Susannas personliga åsikt gällande subventioner är att det förmodligen är bättre att rikta stöden till 

dem som bor än att styra att vissa projekt byggs. Anledningen menar hon är att fastigheter ofta har 

en lång livscykel på minst 50 år, gärna 100–200 år, där många olika hushåll som behöver bo på ett 

visst sätt bor över tid. 

 



 

35 
 

Även de ekonomiska förutsättningarna kan variera mycket över tid, och då är det lättare att parera 

sådana förändringar genom exempelvis bostadsbidrag istället för att kraftigt styra mot en viss typ av 

produktion, anpassat för ett visst behov, just vid ett specifikt tillfälle. Då finns en risk att det byggs 

fel, på fel ställe och långsiktigt även till fel pris. 

Anna instämmer i att stöd i form av subventioner bör riktas till de som efterfrågar, men av 

anledningen att informationsbortfall som kan användas när en marknadsmodell framställs sker i 

större utsträckning om stödet riktas mot utbudssidan jämfört med efterfrågesidan. 

Fastän stöden bör riktas till efterfrågesidan kan det finnas behov av någon form av stöd på längre sikt 

för att kunna bygga exempelvis till äldre, eftersom en tredjedel av befolkningsutvecklingen under 

den närmaste tioårsperioden bedöms utgöras av den gruppen, fyller Susanna i. Idag bor många äldre 

i ett hus men skulle behöva flytta till en lägenhet. I sådana projekt skulle stöd under lite längre tid 

behövas. 

Ulla understryker att Fastighetsägarna inte är för subventioner utan de vill att det ska vara lönsamt 

att bygga och förvalta. I tidigare utredningar som gjorts ökade byggkostnaderna när de första 

byggsubventionerna infördes på 70-talet, samtidigt som KPI-kurvan höll ganska samma nivå. Därför 

kan det konstateras att byggkostnaderna steg ganska brant i samband med att subventionerna 

infördes förtydligar hon. 

Hittills ser inte Ulla att det funnits några lyckade subventioner på marknaden. Vissa gånger kunde 

subventioner leda till att det byggdes fast det saknades incitament och resulterade i att det byggdes 

fel saker på fel ställen. I visst hänseende kan subventioner även utgöra ett hinder om aktörer 

förväntar sig att en subvention ska tillkomma, och att de då avvaktar med att bygga för att invänta 

subventionen. Generellt sett ser hon inte subventioner som ett hinder men hon tror inte heller att 

det ökar byggandet speciellt mycket. Det bästa, tror hon, vore en marknad utan subventioner eller i 

så fall till efterfrågesidan, men att byggkostnaderna då kan fås ned på något annat sätt. 

Sverige hade ganska mycket subventioner fram till och med 90-talskrisen som bör minnas, 

uppmärksammar Stefan S. Då utgjorde bara de årliga ränteutgifterna samt bidragsutgifterna runt 40 

miljarder kronor per år, vilket höll på att bli till en gökunge (något som slukar välfärdspengar). På 

grund av krisen var staten tvungen att skära ned på bidrag vilket också innebar att staten drog sig 

tillbaka. Då blev det istället byggherrarna (fastighetsägarna) som stod med hela risken – vilket också 

fick konsekvenser för kommunerna som ägare till bostadsföretag. Det gjorde att det revs relativt nya 

hus även i Stockholmsregionen på 90-talet. Det har lett till att alla inblandade aktörer (staten, 

byggherrar, kommuner, banker m.fl.) har utvecklat en stark riskaversion, vilket i sin tur har bidragit 

till att det har tagit väldigt lång tid att få upp byggtakten och börja närma sig vad som är en rimlig 

byggtakt utifrån behovet. 

Även Martin påtalar risken med översubventionering, och att effekten slutar i att det byggs på fel 

ställen som senare måste rivas likt det som hände i skiftet 80-/90-talet. Den läxan lärde sig Sverige 

istället lite för mycket av, och plötsligt skulle inga subventioner användas vilket istället har lett till 

den marknad som råder idag, med en låg nyproduktion. Enligt honom behövs ett mellanting, men 

om det sen är möjligt vet han inte, utan det är teorier. 
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När det kommer till riktning av subventioner utmärker sig Martin från många av de övriga 

respondenterna som hellre ser ett stöd riktat till efterfrågesidan. Martin lutar sig istället på en studie 

från Hans Lind m.fl. gällande priselasticiteten på utbudssidan - vad som händer om folk får mer 

pengar och vad det ger för utbudet. Där har studien kommit fram till att elasticiteten är låg, och att 

utbudet inte förändras speciellt mycket om efterfrågesidan stimuleras. Det som händer är istället ett 

bidragande till inflaterade priser orsakat av att utbudet inte hinner med. I sin tur menar han att stöd 

till efterfrågesidan inte är det effektivaste sättet att stimulera nyproduktion. Enligt honom är det 

intressanta i debatten att det kommit att framstå lite som en “common sense-grej”, att de feta 

byggherrarna inte ska gödas utan istället ge bidrag till konsumenterna där stödet behövs. Han är inte 

jätteförtjust i de tankarna, men tror att bostadsbidraget kan ha en roll för att givet en viss ojämlikhet 

i samhället kommer det vara vissa grupper som inte kan efterfråga vissa hyresnivåer ens om utbudet 

kan fås till på en nivå som är bra. Där kan bostadsbidraget vara ett sätt att lösa det på även om 

forskningen inte verkar peka mot att det skulle lösa hela problemet fastslår han. 

Martin påstår även att folk är lite för säkra i debatten kring subventioner, inkluderat han själv men 

för att skapa en diskussion. Han tycker det behövs en gigantisk statlig utredning för vad som är 

effektivt och inte, då det är väldigt lätt att peka på vad som inte funkar. 

5.3.2 Nuvarande investeringsstödet 

Stefan S. belyser att ett problem med investeringsstödet, liksom för subventioner generellt, är det 

som kan kallas en politisk risk och som uppstår genom att vissa partier vill avskaffa den typen av stöd 

likt de tidigare gjort med investeringsstöd och räntebidrag. Osäkerhet om långsiktigheten i en åtgärd 

kan verka återhållande på investeringsviljan eftersom processen med att planera och projektera 

byggandet av bostäder är lång. Om en investerare känner osäkerhet för om stödet kommer att 

kunna vara möjligt att söka när det väl är dags att påbörja själva byggandet, och stödet är en 

nödvändig förutsättning för att investeringen ska genomföras, skulle det kunna leda till projekt aldrig 

kommer till stånd. 

Martin vill påstå att investeringsstöden inte är fel, men inte heller speciellt effektiva. Han anser att 

det dem gör är att bygga projekt där merparten generellt sett byggts oavsett, men att dem blivit lite 

billigare, eller fått något lägre hyra. Det pratas om att 11 000 bostäder tillkommit sen stödet 

inskaffades för ett par år sen vilket, i jämförelse med behovet på 80 000 bostäder per år, enligt 

honom inte är speciellt imponerande. De 3,2 miljarder per år som stödet motsvarar är också en 

ganska liten kostnadspost i statsbudgeten om det likställs med framställandet av 80 000 bostäder per 

år som beräknas kosta 200 miljarder i sin helhet, även om inte staten ska finansiera allt, tillägger han. 

Stefan S. nämner att staten inte nått upp i den avsatta årliga summan på 3,2 miljarder än, men att 

det bland annat beror på det faktum att processen före själva byggstarten är lång och att 

utbetalningen kommer först i efterhand när bostäderna är färdigställda. 

Anna är mer negativt inställd till investeringsstödet med anledning av att många av projekten var 

projekterade redan innan stödet infördes och därför inte har medfört att det byggts fler projekt utan 

att pengarna istället har gått till fastighetsbolagen. Stödet medför visserligen att hyressättningen blir 

något lägre, men de som gynnas av den lägre hyran är i sin tur de med flest ködagar och kanske inte 

motsvarar de hushåll med störst behov av insatser till eget boende. 
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Sofie ger medhåll och förtydligar att investeringsstöd som riktar sig till utbudssidan gillar de inte alls, 

och menar på att varför ska de betala fastighetsägare att bygga sånt som skulle byggts oavsett, 

alternativt bygga sånt som inte lönar sig i förlängningen. Normalt sett behöver fastighetsägare inget 

stöd, avslutar hon. 

Susanna är medveten om att hon motsäger sig själv i visst hänseende, men vill ändå delge att 

investeringsstöden gett effekten att det kan byggas där det annars inte kunnat byggas, och 

möjligheten att sätta något lägre hyror tack vare stöd i produktionen. Stödet har hjälpt dagens 

situation, och då är det ändå bolag som gör ett gediget arbete med att bygga sådant som är bra 

bostäder under en lång tid. 

Besqab har använt sig av statliga subventioner när det gäller byggande av särskilt boende som 

äldreboende. Det har gjort att de kan ha lägre hyra för de som driver verksamheten, i och med ett 

lägre ingångsvärde på fastigheten. Utan stödet hade det förmodligen blivit väldigt dyra hyror i de här 

fallen, delvis på grund av att det har varit svårt att hitta entreprenörer som kan bygga som i sin tur 

drivit upp priserna på byggande, säger Bo. Han är inte säker på att jämförbara projekt hade byggts 

utan stöden, men att det förmodligen i så fall hade ändrat förutsättningarna för när det byggs och till 

vilka. En smärtgräns finns för hur hög hyran kan vara för att en viss verksamhet ska kunna drivas. 

Hyran och investeringen hänger alltså ihop - det gynnar hyresgästen som får mindre hyra och Besqab 

som får möjligheten att bygga. Att investeringsstöd till vanliga bostadshyresrätter ställer krav på 

vilken maxhyra som fås ta ut vid subventionering gör det lite svårare att få ihop kalkylen för sådana 

projekt, åtminstone i Stockholm där marken ofta är dyrare än på andra ställen i Sverige. 

Einar Mattsson har valt att inte använda sig av investeringsstödet just för att det innebär ytterligare 

en reglering av hyran. Stefan B. tror att det som behövs är en friare hyressättning, för att på så sätt få 

mer kontroll över vilka staten vill ge bostadsbidrag och som inte tjänar tillräckligt. Många av de som 

har lägenhet i innerstan bor billigt men som rent fördelningspolitiskt inte behöver det utan tjänar 

ofta ganska bra och skulle kunna köpa sig en bostadsrätt. 

Erik tror att investeringsstödet till hyresrätter främst används av mindre bolag för de ska kunna att 

växa fram på marknaden. Dock tror han att införandet av olika subventioner kan väcka 

uppmärksamhet inom olika ämnen i branschen. Han menar att det “knuffar” människor till olika 

tankesätt och beteenden, eller “nudging” som det kallas på engelska. Talas det om möjliga 

subventioner för att det byggs för lite hyresrätter undersöker nog många företag deras möjligheter 

att växa inom det området till exempel. 

5.3.3 Alternativa subventioner 

Flera av respondenterna har uttryckt under intervjuerna att investeringsstödet, eller tidigare stöd 

fungerat mindre bra. Samtidigt har ett flertal alternativa subventioner eller åtgärder påpekats där 

effekterna antas ha en större positiv inverkan. 

5.3.3.1 Stöd till efterfrågesidan 

Både Anna och Ulla nämner att bostadsbidrag i någon form skulle kunna vara en åtgärd för att stödja 

de som efterfrågar bostad. Stefan S. instämmer att en annan åtgärd som skulle möjliggöra för fler att 

efterfråga en ny bostad skulle kunna vara att förstärka bostadsbidragen, men att det naturligtvis kan 

bli en statsfinansiellt kostsam historia. Därutöver tar Ulla också upp social housing, och att en variant 

som liknar den sammansättningen kan fungera som subvention. 
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Susanna ser att det finns andra bidrag än nödvändigtvis bostadsbidrag att ge till hushållen, och 

belyser konstruktioner kring just hyresavtal. En hel fastighet skulle kunna hyras ut till en kommun 

exempelvis, som de sedan hyr ut vidare till privatpersoner i separata hyresavtal med en 

subventionerad hyra. 

En annan variant, som Anna presenterar, är bosparande likt Norge. Genom bosparande, som skulle 

fungera som en långsiktig modell, ges kapitalsvaga hushåll en möjlighet att äga en bostad då staten 

går in och tar en del av risken. Sett till det hyrda boendet kan de hyresgarantier som redan finns hos 

kommuner idag utvecklas, men där staten istället kan gå in och ge sådana garantier. Skulle 

hyresgästen inte klara att betala hyran under exempelvis två första åren går staten alltså in med 

stöd. Ytterligare ett sätt är att se över bostadsbidragens storlek och utformning. Hon ser att det finns 

många möjligheter att rikta stödet till efterfrågesidan. Idag behöver bostadsmarknaden antingen 

kontakter eller en “mamma och pappa - bank” som hjälper till att finansiera. 

5.3.3.2 Stöd till utbudssidan 

Istället för nuvarande investeringsstöden föreslår Martin en konstruktion som var aktuell på 80-talet, 

statliga topplån som kan kombineras med andra åtgärder. Generellt sett behöver en byggherre 30 % 

eget kapital för att bygga hyresrätt, alltså 70 % lånat av banken. Vid ett sämre konjunkturläge kräver 

eventuellt bankerna 40 % eget kapital och 60 % lånat. Vidare är det egna kapitalet det som är 

riskutsatt och det som kostar i avkastningskrav. Skulle staten i tidigt skede vid lågkonjunktur låna ut 

pengar som ersättning för delar av det egna kapitalet (kanske 20 % av de 30 %) så minskar risken för 

byggherren, och bär istället en delad risk med staten. Då kan byggherren förmås att bygga trots att 

siffrorna i ett annat läge pekat mot rött och inte varit genomförbart. Går staten in med någon form 

av billiga topplån som är självkostnadsprissatta (staten lånar billigt idag), eller liknande konstruktion 

manipuleras marknaden till att bygga mer än vad som annars hade gjorts. Tanken är att 

fastighetsägaren ska kunna bygga till samma risk, om inte lägre, som i en pågående högkonjunktur. 

Han skulle vilja att staten var så pass skicklig på att manipulera marknaden att när allt pekar på att 

det går ned, är staten beredd att gå in med kapital, för att sen när tecken finns på att konjunkturen 

vänder och privat finansiering kan ta mer, drar staten tillbaka kapitalet. Skulle staten ligga kvar med 

billiga lån i högkonjunktur kommer marknaden att överhettas. Då fås likt det som hände på 80-talet, 

det vill säga att det byggs där det egentligen inte ska byggas. 

5.4 Moms 
Idag kan inköp av material och tjänster utgöra en stor kostnad för fastighetsägare, byggherrar och 

entreprenörer. Framförallt påverkar det lönsamhetskalkylerna hos hyresrätter där hyresnivåerna är 

reglerade och inte anpassade utifrån efterfrågan. Förändrad lagstiftning leder till nya ekonomiska 

förutsättningar inom hyresbostadsektorn. Kapitlet har således utrett hur deltagande personer 

bedömer att bostadsmarknaden påverkas, samt aktörers reaktion vid införandet av moms på 

bostadshyra. 

5.4.1 Bakgrund till förslaget 

Ulla konstaterar att idén ursprungligen inspirerats från andra marknader där det införts moms för att 

möjliggöra fler projekt. Ett exempel är inom idrottsutövning där det införts 6 % moms för utövare på 

upprättade anläggningar. Det bidrog till att investerare getts möjligheten att göra avdrag för 

investeringar och driftkostnader utan höjda avgifter, för i detta fall idrottare. 
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Tanken med förslaget om moms på bostadshyra är att få ned investerings- och driftkostnader för 

nybyggnation av hyresrätter men också renoveringar av exempelvis miljonprogrammen. 

Susanna påpekar att förvaltning och byggnation är tjänster som skapar värde, vilket därmed naturligt 

borde inkludera moms. Det existerar redan moms på vissa lokaler idag förutsatt att fastighetsägaren 

frivilligt momsregistrerat lokalen. Därför skulle ett övergripande momskrav på samtliga ytor även 

innebära förenklat administrativt arbete. 

5.4.1.1 Orättvisor mellan upplåtelseformer 

Martin beskriver att förslaget bygger på skillnaderna mellan upplåtelseformerna och hur detta är ett 

steg i rätt riktning för att balansera ut orättvisor. Det handlar om att göra hyresrätten mer attraktiv 

gentemot ett ägt boende och mer intressant att driva hyresrättsprojekt. Upplåtelseformerna 

bostadsrätt och hyresrätt är två olika finansiella konstruktioner, vilket de också ska fortsätta vara. 

Dock anser han att staten inte bör ha en åsikt om vilken upplåtelseform som ska gynnas av skatter. 

Det ska vara rättvist. Ulla instämmer och fortsätter med att förslaget ska begränsas till hyresbostäder 

och kan betraktas som en kompensation för missförhållanden i skattesystemet mellan 

upplåtelseformer. Småhus och bostadsrätter präglas av gynnsamma ränteavdrag samtidigt som 

hyresrätter trippelbeskattas genom fastighetsskatt, vinst på eventuellt överskott samt utdelning till 

ägare. 

5.4.1.2 Stabilitet på bostadsmarknaden 

SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna är alla överens om att det krävs långsiktiga 

lösningar som försäkrar att investeringar på bostadsmarknaden är stabila. Verkställs förändringar på 

bostadsmarknaden får de inte motverka upplevelsen av stabilitet. Därför är det viktigt att 

hyresnivåerna inte påverkas i för stor utsträckning. Förslaget inkluderar således möjligheten att 

nuvarande hyresnivå förblir densamma exklusive andra faktorer. Dock innebär det förhandlingar 

mellan inblandade parter avseende vad det eventuella utfallet slutligen kommer att bli. Susanna 

poängterar också att möjligheten att dra av moms kommer generera så pass mycket vinst att en 

hyreshöjning inte behövs. Ulla säger att lönsamheten inte ska ske på hyresgästens bekostnad eller 

endast gynna de enskilda bolagen. 

5.4.2 Förslaget och utredningar 

I den gemensamma rapporten, “Balanserade villkor”, från Hyresgästföreningen, SABO och 

Fastighetsägarna utreds snarare skillnader mellan upplåtelseformerna än vad förslaget skulle 

innebära i detalj, poängterar Martin. Han fortsätter med att de förändringar som är på gång inom 

EU, kan ge makten tillbaka till svensk riksdag, vilket ökar möjligheterna för ett genomförande. Med 

anledning av EU kommissionens beslut hoppas SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna 

kunna sätta lite mer tryck i frågan. De har diskuterat om att göra en utredning för vilka kostnader det 

skulle betyda för staten, men anser att det fortfarande är lite för tidigt för det. 

Ulla förklarar att EU kommissionen gör en större översyn av hela momssystemet där den här frågan 

har plockats upp. Det betyder att processen kommer ta längre tid än om frågan hade behandlats 

separat. Förmodligen kommer det inte bli aktuellt förrän 2022. 

SABO har dock gjort några beräkningar med schablonvärden där Susanna säger att det i 

nyproduktion möjligen skulle förbättra driftnettot med ett par hundra kronor per kvadratmeter och 

år. Det är alltså rätt så rejäla förbättringar. 
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Hon förklarar även att de inte gjort några större beräkningar på hur mycket byggandet skulle kunna 

öka, men att det kan utgöra en viktig del i förslaget. Samtidigt som förslaget kommer kosta staten 

pengar finns det vinster i ökat byggande, fler entreprenörer och anställda som i sin tur kommer 

generera inkomster till staten genom skatter. Dessa dynamiska effekter kan hjälpa till att motverka 

en framtida nedgång i produktionen, vilket gynnar samhället ytterligare. 

Regeringskansliet, som också tittade på förslaget för cirka sju år sedan när det först presenterades, 

konstaterar att de som drivit förslaget aldrig har tagit upp hur det ska finansieras. Stefan S. 

understryker att det är ett politiskt beslut men att det alltid är svårt att driva en sådan fråga utan ett 

ordentligt beräknat förslag inkluderat vad det kostar statsfinansiellt och hur det kan finansieras. Om 

reformen ska finansiera sig själv kommer det resultera i en relativt hög moms där konsekvenserna 

blir olika för olika årgångar av fastigheter. Det krävs finansiering för att lyckas erhålla en låg moms 

med hänsyn till statskassan. Vanligtvis finansieras reformer inom samma utgiftsområde och då är en 

höjd fastighetsavgift och/eller försämrade ränteavdrag exempel på tänkbara 

finansieringsmöjligheter. Men givetvis kan man tänka sig att en reform finansieras på något annat 

sätt som inte direkt berör bostadssektorn. 

Stefan S. betonar återigen det politiska inflytandet i sådana här frågor. Trots en juridisk uppförsbacke 

för att driva frågan vidare, finns det ingen garanti för att förslaget är önskvärt i framtiden även om 

det ser ut att bli möjligt genom föreslagna ändringar i mervärdesskattedirektivet.  

Sofie är något fundersam till upplägget. Det krävs grundligare förarbeten och information för att ta 

ställning i frågan. De borde inte skynda på förslaget utan att ha utrett det noggrannare. 

5.4.3 Positiva effekter 

Sedan millenniumskiftet har nettoantalet av hyresrätter minskat på grund av ombildning till 

bostadsrätter. Martin menar att en reform som denna skulle kunna göra det mer intressant att bygga 

och förvalta hyresrätter, vilket kan förhindra ökningen av ombildningar och öka nybyggnation. Om 

stor ansträngning sker för att främja byggandet av fler hyresrätter men till följd av lagar och 

ekonomiska förutsättningar minskar utbudet ändå, så är det väldigt kontraproduktivt. Dock är 

nybyggnationen väldigt styrd av konjunkturläget. För att se en markant skillnad på nyproduktion kan 

det kräva kompletterande åtgärder som t.ex. topplån finansierat av staten. Det skulle fördela risken 

mellan flera aktörer och underlätta i lågkonjunkturer där avkastningskraven ofta annars höjs. 

Susanna konstaterar dock att reformen kommer ha störst effekt på nyproduktion där aktörer kan 

tillgodoräkna både investering och förvaltningskostnad. Stefan B. uppmärksammar också att kalkyler 

avseende förvärv i en portfölj, som sträcker sig några år tillbaka i tiden där de fortfarande arbetar 

med detaljplan, kommer att förbättras avsevärt och även möjliggöra projekt med tidigare 

tveksamma marginaler. 

5.4.3.1 Minskade kostnader - investering, renovering och förvaltning 

Anna anser att det är en god tanke bakom förslaget eftersom att det skapar förutsättningar som 

möjliggör billigare investering, renovering och energieffektivisering, vilket i sin tur skapar en bättre 

boendemiljö. Ytterligare positivt skulle vara om det kan förverkligas med oförändrade hyresnivåer. 

Avdrag på moms från förvaltningskostnader och investeringar skulle bidra till så pass ökade 

marginaler i beräkningskalkyler att det förmodligen inte är nödvändigt att höja hyran. 
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I slutändan är det en förhandlingsfråga mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO på 

vilket sätt moms ska integreras i hyressystemet. Hon tror inte att någon av deras medlemmar skulle 

kämpa för en höjd hyra. Den kan utan påslag skapa utrymme för både nybyggnation med skäliga 

hyror och upprustning av befintligt bestånd som t.ex. miljonprogrammen. Dessutom stärker det 

stabiliteten på en annars vikande marknad och underlättar administrativt arbete med moms, säger 

Susanna. 

Om en sänkt moms på bostadshyror skulle införas är det som nämnts tidigare en fråga om vem som 

ska gynnas av åtgärden – fastighetsägaren eller hyresgästerna eller både och. Enligt Stefan S. brukar 

staten hålla sig undan sådana frågor utan lämna det till partsorganisationer. I slutändan skulle det 

således bli en dragkamp vid förhandlingsbordet mellan aktörerna som driver förslaget, även om de är 

överens om att reformen är en bra i sig. 

Hans-Åke tror att det möjligen skulle bidra till ökad stabilitet jämförelsevis med investeringsstödet, 

som dessutom ofta är förknippat med olika restriktioner för att erhålla stöd. 

Ulla för liknande resonemang där hon pratar om att förhoppningarna är att få ned byggkostnaderna, 

så att det byggs mer och till bättre kvalité. Hon nämner också att många byggföretag inom 

bostadssektorn har det svårt idag, speciellt på mindre orter ute i landet där nyligen föreslagna 

ränteavdragsbegränsningar till företag medför ett känsligt läge vid räntehöjningar, vilket kan 

motverkas med lägre kostnader. Stefan B. tror dock att i storstäder som Stockholm kommer det 

byggas oavsett, men med större marginaler i kalkylerna kan nog byggandet i övrigt öka. Däremot är 

hans uppfattning att momsen inte kommer ge tillräckligt stor effekt på marginalerna för att kunna 

påverka byggandet i utflyttningskommuner, men samtidigt gynna byggandet i orter som idag har ett 

markvärde nära noll. 

Stefan S. håller med om att det potentiellt skulle kunna innebära att mer pengar investeras inom 

hyressektorn, men att det är svårt att förutspå slutgiltiga utgången som också påverkas av hur stor 

del av kostnadsminskningen som går till hyresgästerna respektive till hyresvärden. Dagens 

hyresnivåer med presumtionshyra i nyproduktion byggs för en relativt begränsad grupp av 

bostadskonsumenter som har den nödvändiga betalningsförmågan och betalningsviljan, men om det 

resulterar i billigare byggande kan utbudet vinklas till en större målgrupp med lägre 

betalningsförmåga och betalningsvilja där bristen på bostäder fortfarande är mer påtaglig. 

5.4.3.2 Ökat byggande 

På många delar av landet har det slagit i taket för hyresnivåerna kontra vakansrisk, vilket kan ge 

signaler om att det inte är värt att investera inom dessa områden. Där anser Susanna att momsen 

möjligen kan bidra till att motverka tidigare tveksamma investeringar. Vidare förklarar hon att 

skillnaderna mellan nyproduktion och befintligt bestånd på grund av presumtionshyra skulle kunna 

minska till följd av minskade byggkostnader. Björn delar Susannas åsikter och tycker att det borde 

stimulera ökat byggande. Speciellt intressant inom nyproduktionen där faktorer som lägre lån och 

lägre ränta kan betyda mycket. Det finns en problematik att få ihop kalkylen på hyresrätter idag med 

höga kostnader och hyresnivåer som bolagen tvingas förhålla sig till.  

Byggbolaget Besqab som även förvaltar och förädlar fastigheter är idag inte primärt inriktade på 

hyresrättsbyggande. 
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Bo berättar att de i nuläget inte har tillräckliga administrativa resurser för att hantera en expandering 

in på hyresmarknaden, men att förslaget mycket väl öppnar upp större möjligheter för dem att 

utvecklas inom den delen av marknaden. 

5.4.4 Risker/problematik 

En stor svårighet med förslaget är som tidigare sagt att det inte finns någon finansieringsstrategi. De 

positiva effekterna som genereras kommer i grunden att betalas av statskassan. Finns det då ingen 

finansiering är det andra områden som kommer lida på bekostnad av reformen. Stefan S. fortsätter 

med att normalt ska nya reformer i första hand finansieras inom samma utgiftsområde. I avsaknad av 

realistiska förslag till finansiering är det svårt att genomföra. 

Politiskt sett måste det ges något grepp om hur finansieringen ska gå till. Vanligtvis ska pengarna 

komma ifrån samma politiska område (bostadssektorn) genom att ändra förutsättningar, t.ex. 

fastighetsskatt eller stämpelskatt. Det förekommer även att andra sektorer finansierar reformer, 

men det är ovanligt. Personligen tror han inte att de dynamiska effekterna av fler byggen och 

arbetsskapande tillfällen som detta möjligen bidrar med, räcker för att täcka kostnaderna de medför, 

men det är naturligtvis något som skulle behöva en utförligare beräkning. Finansministrar är 

notoriskt tveksamma till att finansiera utgifter med ”potentiella” dynamiska effekter. Utan 

alternativa finansieringsmöjligheter förutspår Stefan S. att momssatsen inte kommer kunna ligga på 

en önskad låg nivå som 6 %. Rimligtvis hamnar den någonstans mellan 11–15 % för att 

överhuvudtaget vara möjlig att genomföra. Dessutom är då de stora vinnarna i reformen 

fastighetsägare med nybyggda fastigheter alternativt nyligen ombyggda eftersom att det 

förhållandevis inte är lika höga momsutgifter i drift/förvaltning jämfört med nyinvesteringar. 

Bortsett från statens möjligheter finns det andra problem säger Sofie. Dels förutsätter förslaget att 

EU:s momsdirektiv förändras, vilket visserligen är på gång, men osäkert om hur lång tid och vad 

förändringen egentligen kommer innebära för Sverige. Hon uttrycker även en del tvivel angående 

markförsäljning och chansen att den blir momsbelagd i framtiden till följd av reformen. Det har 

verkställts i flera andra länder som t.ex. Danmark och markpriserna har på kort sikt i princip stigit 

med 25 %. 

Anna och Sofie delar Stefans S. åsikter och säger att Sveriges Byggindustrier har gjort en uppskattning 

av kostnaderna från schablonvärden av genomsnittsvärden hämtade från SCB gällande hur mycket 

som byggs, genomsnittshyra etc. Tillsammans med uppgifter från SABO angående underhåll för 

nyproduktion och till vilken storlek det utgör på det hyrda beståndet (inte tagit hänsyn till det 

befintliga beståndets drift- och underhållskostnader), beräknas det grovt till att kostnaden för staten 

resulterar i tio miljarder kronor. De förtydligar att kalkylen är försiktigt beräknad och möjliga 

dynamiska effekter har de inte tagit hänsyn till, men är fortfarande tveksamma till om det är hållbart 

ur en finansieringssynpunkt. Trots att det finns mycket positivt med förslaget finns det en risk att 

finansieringen säkras på bekostnad av andra åtgärder inom samma sektor, vilket resulterar i ett 

hämmande av byggandet istället. 

Ulla är väl medveten om att det kommer leda till en kostnad för staten, men på grund av de juridiska 

komplikationerna med förslaget har de valt att ännu inte undersöka de aspekterna närmare. Hon 

tror även att förslaget inte enbart kommer gynna alla fastighetsägare utan det beror på hur 

beståndet ser ut och vilka investeringar företagen har. 
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Det är emellertid svårt att säga om det medför någon direkt negativ påverkan hos fastighetsägare, 

men att det är uteslutande positivt för alla tror hon inte. 

5.4.4.1 Marknadens reaktion 

Det är tveksamt hur den växande marginalen på investeringen kommer att förvaltas. Martin anför att 

det beror på hur styrkeförhållandena på marknaden ser ut. Det är mycket möjligt att marknaden 

efter några år kommer kompensera för de lägre produktionskostnaderna genom att leverantörerna 

ökar sina priser på material. Således skulle det vara en mycket dyr reform för att endast förbättra 

marginalerna lite hos enstaka aktörer. Därför tycker Martin att det är viktigt att öka utbudet så 

mycket att det blir “köparens marknad”, där på lång sikt, marknadens prisnivå närmar sig 

kostnadsnivåerna, så att det blir konkurrens på riktigt. På en “säljares marknad” är det större 

sannolikhet att aktörer reglerar priser så att genomförda lättnader endast inkluderas i det nya priset. 

Susanna och Ulla instämmer. Risken finns att priserna på förvaltning och byggkostnader går upp och 

att den tänkta positiva effekten går förlorad, som vid tidigare subventioner. Utökas marginalen ska 

det investeras i fler bostäder och kvadratmeter och inte högre kostnader. Susanna tillägger utöver 

ökad konkurrens, att större välskötta upphandlingar kan bidra till bättre balans. Stefan B. resonerar 

på liknande sätt om hur byggbolag brukar vara duktiga på att “ta sin del av kakan” och hur det är 

beroende på konkurrens. Han anser dock inte att det är något motargument till förslaget, men att 

det är viktigt att vara medveten om effekterna. Varje led från mark till färdig byggnad kommer 

påverka det slutgiltiga priset för kunden och det är absolut tänkbart att marknaden kompenserar vid 

förbättrade förutsättningar säger Bo. 

Investering i nyproduktion och att renovera befintligt bestånd skulle vara lönsammare för 

fastighetsägarna. Sofie påpekar dock risken att fastighetsägarna endast själva kommer gynnas av 

vinsten i form av t.ex. bättre utdelning hos ägarna. 

5.4.4.2 Oförändrad hyresnivå 

I det scenario där hyresnivån behålls på samma nivå som tidigare och inkluderar moms, uppger Bo 

och Stefan B. att det inte garanterat innebär en ökad lönsamhet. Det kan till och med resultera i ett 

lägre driftnetto. Är hyrorna väldigt höga och driftskostnaderna låga, som i nyproduktion, skulle 

kalkylen vara tveksam.   

5.4.4.3 Svårigheter gällande moms 

Stefan B. resonerar kring att det finns ett stort mervärde i att förenkla arbetet med moms och få bort 

osäkerheten. Emellertid har reglerna för moms funnits länge och det krävs starka argument för att 

ändra dem. Om det är till aktörers fördel eller inte har inte lika stor betydelse, så länge det är tydliga 

regler för vad som gäller. En förändring ska vara någorlunda definitiv så att det inte leder till 

ytterligare justeringar som även de kan trappas upp. I skiftet vid en omställning är det oundvikligt att 

någon drabbas negativt, men att marknaden så småningom kommer rätta sig utifrån det. 

Långsiktighet är det viktigaste. Jämfört med garage där det finns olika förutsättningar för vad och när 

moms får inkluderas, som kan vara en djungel, finns det många fördelar med klara direktiv. 

Investeringsmomsen på tio år kan förändras beroende på olika faktorer, men som i vissa fall 

resulterar i att företaget måste betala tillbaka pengar till Skatteverket som de tidigare räknat som 

vinst. 
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Ur en subventionssynpunkt skulle momsen bli relativt svårstyrd. Osäkerhetskostnaderna blir stora, 

dels för att den är komplicerad att räkna på, men också är svårt att avgöra hur mycket pengar det blir 

för staten genom avdrag. Om moms införs bör hanteringen förenklas med alla olika undantag och 

specifika regler som existerar. Idag krävs enormt mycket administrativt arbete med expertkompetens 

för att hantera momsen. 

Kritik som Sofie lyfter fram är att utifall politiker ges det här verktyget - vad garanterar att 

momssatsen alltid kommer vara 6 %? Höjs momsen ytterligare i framtiden finns det en chans att det 

drabbar hyresgästerna. 

Hans-Åke uppfattar att förslaget utgår från att det finns en skattekil mellan upplåtelseformerna där 

bostadsrätten upplevs underbeskattad, vilket gör den mer förmånlig och leder till att utgiften för 

boende jämförelsevis blir betydligt högre i en ny hyresrätt. Därför ser Hans-Åke att problemet 

snarare angrips vid den ursprungliga källan nämligen att beskattningen av bostadsrätter blir mer 

korrekt. 

5.4.4.4 Kommunernas markförsäljning 

Oavsett hur byggföretag/fastighetsbolagens kalkyler förbättras poängterar Stefan B. att det finns en 

risk för att det blir ett fördelningspolitiskt problem. Kommunerna kan uppfatta den ökade 

betalningsförmågan hos aktörer som en möjlighet att ta ut högre markpriser. Där statliga pengar 

slutligen gynnar kommuner med dyrast mark som t.ex. Stockholm (kan möjligen regleras med 

exempel minskade kommunbidrag). Om målet är att minska byggkostnader och förbättra 

nyproduktion borde de se över hur kommuner kommer att reagera på ökad köpkraft hos aktörer. Bo 

pratar också om att det teoretiskt vore möjligt att kommunen höjer markpriserna om det uppstår 

mer gynnsamma förhållanden för fastighetsägare. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Utvärdering av hypoteser 

Utgångspunkten i arbetet baserades på hur byggandet av hyresrätter skulle kunna påverkas av moms 

på bostadshyra, vilket härleddes genom 4Q-modellen. Initialt uppfattade vi förslaget som en 

endimensionell lösning till att minska produktionskostnader och därmed möjliggöra för ökat 

byggande. Aspekter om renoveringsmöjligheter, olika delmarknaders reaktioner och balansering 

mellan upplåtelseformer underskattades, vilket har lett till att frågeställningen under arbetets gång 

breddats till att behandla fler effekter än ett eventuellt ökat byggande av hyresrätter. 

Även om scenarierna från teorin i praktiken kan utföras finns ett antal effekter, däribland dynamiska 

effekter som också bör beaktas. Dessa har kommit att utgöra en viktig del av rapporten och tas 

därför upp för att komplettera reflektioner kring våra hypoteser. 

6.1.1 Hypotes 1 

Ett tillägg med moms på befintlig hyra ansåg vi endast skulle gynna hyresmarknaden med 

förbättrade avkastningskrav för fastighetsägare, vilket följaktligen borde attrahera fler investerare till 

den svenska hyresmarknaden. Fluktuerande hyresnivåer visade sig däremot medföra ökad osäkerhet 

i projekt eftersom att hyressättningen idag är reglerad och kan komma att förändras i framtiden. Det 

bidrar sålunda till nya risker och spekulationer om framtiden inom bostadssektorn. Värdeskapande 

åtgärder bör inte påverka risken negativt. I det här fallet blir det en avvägningsfråga för 

fastighetsägare avseende hur mycket lönsamheten ökar av att lägga på moms i förhållande till den 

ökade risken. Eftersom att hyresmarknaden dock redan kan uppfattas nära en mättad nivå till dagens 

priser i nyproduktion ses moms på befintlig hyra som en aning tveksam lösning, om än i praktiken 

möjlig. 

6.1.2 Hypotes 2 

En momsprocentsats som bidrar till starkare incitament för utveckling av bostäder än vad befintliga 

intäkter från motsvarande hyra utgör är en förutsättning för att förslaget om moms ska kunna 

generera positiva nettoeffekter. Det i sin tur kan inte garanteras. Ett exempel skulle kunna vara 

nyligen producerade fastigheter som inte hunnit omfattas av reformen och uppförs till höga 

produktionskostnader och troligtvis relativt höga presumtionshyror. Samtidigt är fastighetens 

driftskostnader låga och eventuella renoveringar ligger långt fram i tiden. Om utgående moms under 

de förhållandena understiger ingående moms är således inte självklar. I de fall den utgående moms 

är högre än ingående moms följer en negativ nettoeffekt där fastighetsägares kalkyler snarare 

försämras. Hur enskilda fastighetsägares bestånd ser ut har med andra ord stor betydelse för 

effekten av reformen. En korrekt analysering av hypotesens utfall bedöms inte kunna utföras utan 

underlag med grundliga beräkningar för olika typer av bestånd, och kan därför inte uteslutande ses 

som positivt, även om det troligtvis kan medföra förbättrade kalkyler för fastighetsägare med 

exempelvis bestånd med fastigheter från miljonprogrammet eller i nyproduktion där reformen 

kunnat tillämpas. 

6.1.3 Kompletterande reflektioner 

En viktig faktor för att utvärdera om moms på bostadshyra är ändamålsenlig är till att börja med 

problemidentifiering på bostadsmarknaden. Vad är det på marknaden som inte fungerar och kan det 

eventuellt lösas av reformen. 
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Det är viktigt att konkret måla upp vad det är man vill lösa, och hur, med en ny reform för att denna 

ska kunna appliceras och utvärderas på rätt sätt. 

I det här fallet står bostadsmarknaden inför flera utmaningar och ett eventuellt införande av moms 

saknar ett grundligt utarbetat förslag, vilket försvårar analysen och genererar i vissa fall nya 

frågeställningar. Genom att utgå från problem på bostadsmarknaden kan vi därifrån undersöka om 

momsinförandet kan eliminera, alternativt reducera några av dessa hinder. Utmaningarna som 

framhävs i rapporten bör alltså kunna kopplas samman med de möjliga effekterna av moms för att 

intentionen med reformen ska anses vara uppfylld. 

De mest påtagliga utmaningarna som konstaterats under arbetets gång är följande: 

 Otillräckligt byggande av bostäder (inte minst hyresrätter) 

 Produktionskostnader 

 Regleringar 

 Planering och prissättningen av mark 

 Kapacitetsbrist 

 Konjunkturberoende 

 Finansiering 

Flera av respondenterna har påtalat att prisutvecklingen för produktionen varit hög och avviker från 

den allmänna prisutvecklingen. Det medför att kalkylerna för att bygga hyresrätter är svåra att få 

ihop, vilket visar att produktionskostnader är ett tydligt problem som behöver åtgärdas om 

byggandet av hyresrätter ska kunna öka. Orsakerna till de höga priserna är många, däribland låga 

räntenivåer, hög efterfrågan på både mark och bostäder, brist på resurser och konkurrens, varför 

dessa områden kanske egentligen bör angripas och redas ut var för sig. Produktionskostnaderna i sig 

kommer inte bli lägre av att moms införs på bostadshyra. Däremot gynnas fastighetsägare, som är de 

som betalar för produktionen av en lägre produktionskostnad i och med de avdrag som genom 

momsen får göras. Om de pengarna sen tillfaller fastighetsägaren verkar vara en stor osäkerhet. För 

att momsen ska kunna leda till nya investeringar i nyproduktion och ombyggnation, likt hypoteserna, 

behövs någon form av försäkran om att lönsamheten går till fastighetsägarna, men samtidigt inte 

enbart leder till en högre utdelning hos ägarna. Risken finns att likvida medlen också tillfaller andra 

led i branschen om delmarknader tar chansen att kompensera genom högre priser när köpkraften 

hos byggherrarna ökar. Regleringar skulle visserligen kunna motverka sådana negativa effekter, men 

om bostadsmarknaden behöver fler regleringar råder det i sin tur tveksamheter kring. 

Att hyresmarknaden är så pass reglerad ställer till problem ur flera aspekter som exempelvis leder till 

låsningar och ökad osäkerhet vilket påverkar risken i projekt. Det resoneras kring att marknaden 

kanske är för reglerad idag men ändå införs subventioner som innehåller ytterligare krav och 

regleringar, trots att man från rapporten kan konstatera att några positiva effekter som ska ha 

tillkommit genom subventioner anses tvivelaktigt. Att jämföra moms på bostadshyra med andra 

subventioner har däremot visat sig vara invecklat då subventioner generellt sett är begränsade i tid, 

medan ett momsinförande utgår från att vara en långsiktig lösning. Ur ett perspektiv är 

momsinförandet en mindre osäker subvention, där fastighetsägare inte behöver påskynda alternativt 

avvakta med projekt för att kunna ta del av subventionen. I sin tur borde det medföra att 

produktionen håller en jämnare nivå, även om den fortfarande skulle styras av konjunkturläget. 
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Reformen om moms förutsätter klara direktiv för att inte bidra till osäkerhet i andra sammanhang. 

Som tidigare nämnt i diskussionen kan kompletterande regleringar vara nödvändiga för att 

säkerhetsställa att pengarna hamnar på rätt ställe, för att i sin tur kunna leda till de positiva effekter 

som förslaget ämnar. 

De byggnadskrav och byggnormer som finns idag ställer ofta höga krav och innebär inte sällan 

kostsamma anpassningar för fastighetsägare, vilket gör det svårare att få ihop kalkylen för projekt. 

Sådana regleringar kommer inte åtgärdas av att införa moms på bostadshyra. Däremot kan 

förbättrade kalkyler genom reformen underlätta för flera av de regleringar som finns, även om det 

inte löser problemen i dess utgångspunkt. På samma sätt kan en förbättrad kalkyl kompensera för ett 

högre avkastningskrav som följer av osäkerheten i att man inte vet om den hyra som får tillämpas i 

nyproduktion idag kommer att få vara kvar i framtiden. 

Att hyressättningen är reglerad och förhandlas fram av organisationer som representerar olika 

målgrupper gör hypotes 1 - med moms på befintlig hyra, mer tvivelaktigt. När det redan pågår en 

diskussion om att de som är i störst behov av bostad står längst ifrån bostadsmarknaden, anses det 

tvivelaktigt att högre hyror skulle accepteras vid en förhandling. Dessutom har man nyligen infört 

stöd med anledning av att hålla nere hyresnivåerna, vilket utgör ytterligare en anledning till tvivel i 

frågan. 

Kopplat till hypotes 2 - med moms inkluderat i befintlig hyra, kan gapet mellan hyror i befintligt 

bestånd och nyproduktion komma att krympas. Då presumtionshyra har som utgångspunkt att täcka 

byggherrens produktionskostnader skulle dessa bli lägre för nyproduktion där moms inkluderas i 

hyran, förutsatt att reformen resulterar i lägre produktionskostnader. Lägre hyror i nyproduktion 

minskar den stora skillnaden som finns bland hyresnivåerna i befintligt bestånd och nyproduktion 

idag, och kan i det läget bidra till att luckra upp en del av det låsningar som finns i flyttkedjor idag, 

där människor i befintligt bestånd väljer att inte flytta för att kunna behålla sin låga hyra. Värt att 

beakta är dock om lönsamheten från reformen resulterar i lägre hyror kan det sätta stopp för 

möjligheten till ett ökat byggande. Eventuellt kan en avvägning mellan dessa göras för att uppfylla 

både och. 

Ett intressant perspektiv är kommunernas ekonomiska inställning till projekt samtidigt som de 

ansvarar för bostadsförsörjningen. Planmonopol styr all exploatering och användning av mark inom 

kommunerna, även om kommuner i vissa fall kan ta fram planer gemensamt med byggherrar. 

Förhandlingar mellan kommun och byggherre garanterar däremot inte optimal användning av 

marken. Oavsett hur angelägen en aktör är att bygga hyresrätter finns det en risk att möjligheten 

inte ges på grund av en kommuns lystenhet. Försäljning av mark planerad för hyresrätter kan utgöra 

endast en tredjedel av de intäkter som en bostadsrätt kan generera på samma markområde. Att 

kommuner endast verkar för bästa möjliga markanvändning kan därför anses tveksamt, utan att de 

istället planerar ekonomiskt. Den svåra avvägningen grundar sig i vad som betraktas som långsiktigt 

hållbart. Är det kommunens egna utveckling som kan möjliggöras i högre grad genom de intäkter 

som följer av markförsäljning avsedd för bostadsrätter, eller är de samhällsekonomiska vinsterna 

större av att man bygger mer varierade upplåtelseformer som når ut till fler målgrupper. 

Det stora gapet mellan markpriser på bostadsrätter och hyresrätter baseras på efterfrågan hos 

byggherrar. Företagens ekonomiska kalkyler för projekt påverkar efterfrågan och kräver en viss 

marginal för att risken ska bedömas rimlig. 
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Framgår det för kommunerna att byggherrarnas marginaler växer är sannolikheten stor att även 

priset för mark följer samma utveckling, vilket endast motverkar målbilden med reformen. 

Produktionskostnaderna för byggherren blir högre till följd av de ökade markpriserna. Kostnaden 

skulle vidare kompenseras genom dagens prissättningssystem med presumtionshyra i nyproduktion 

av hyresrätter, där hyresgästen slutligen drabbas av kostnaden i form av en högre hyra. På samma 

sätt kan andra aktörer komma att ta ut högre priser när betalningsförmågan ökar. Inte minst finns en 

risk att byggbolag tar ut högre entreprenadpriser, eller att pris på material stiger trots det redan 

höga prisnivåerna. Förhoppningar om ökat byggande och bättre förutsättningar för 

upplåtelseformen hyresrätt, till följd av reformen skulle således kunna gå förlorad. 

Att kapaciteten i branschen varit låg under lång tid är ett faktum, där konjunkturen har en stor 

betydelse i sammanhanget. Det är vanligt att under en nedgång i ekonomin försöka stödja byggandet 

med olika medel. Problematiken ligger sedan i att avgöra när de måste avregleras, så att byggandet 

inte fortsätter producera projekt som inte uppfyller ett syfte. En sådan situation skulle dels leda till 

att pengar spenderas inom områden där de egentligen inte behövs samt öppnar upp för större 

svängningar i ekonomin. Svängningar där det under perioder byggs väldigt mycket alternativt för lite 

är inte långsiktigt hållbart. Osäkerheten hos både investerare och anställda ökar, och utan positiva 

framtidsutsikter inom branschen finns det ingen möjlighet att det efterfrågade kapacitetsbehovet 

uppnås. Således krävs det att lösningar tillkommer som kan vidhålla byggandet på en någorlunda 

jämn nivå under lång tid. 

Skulle moms på bostadshyra medföra lägre produktionskostnader öppnar det upp för fastighetsägare 

att göra fler investeringar både avseende nyproduktion och ombyggnation. Det i sin tur skapar 

dynamiska effekter i form av fler arbetstillfällen. Oavsett är det även värt att nämna att införandet av 

moms på bostadshyra troligtvis inte påverkar mängden utbildade inom branschens områden, vilket 

är en förutsättning för att arbetskapaciteten överhuvudtaget ska kunna öka. 

Regeringskansliet poängterade att finansministrar ofta är tvivelaktigt inställda till förslag utan 

självfinansiering. Dynamiska effekter som kan tillkomma är alldeles för diffusa att använda som 

argument. Staten borde avgöra huruvida bostadsbyggandet ska anses som en nödvändig kostnad 

eller självfinansierad marknad. Enbart statens ränte- och bidragsutgifter uppgick till omkring 40 

miljarder kronor årligen under tidigt 90-tal, att jämföra med dagens subventioner på 3,2 miljarder 

per år, vilket i förhållande kan anses som extremt mycket. För en hållbar marknad även i sämre 

konjunkturlägen bör risken fördelas mellan aktörer och staten. Det är därför viktigt att politiker ser 

helheten över vad olika reformer försöker åstadkomma och planera långsiktigt vid ett eventuellt 

införande. Skulle det visa sig att nya momsdirektiven från EU resulterar i att Sverige själva kan justera 

momssatserna med relativ enkelhet bidrar det till ytterligare en osäkerhet för berörda på 

bostadsmarknaden, då gällande momssats för bostadshyra kanske skiftar vid ett byte av regering. 

Sett från ett annat perspektiv skulle momssatsen kunna justeras och anpassas efter konjunkturen, 

där en lägre moms tillämpas i lågkonjunktur för att uppehålla produktionsnivåerna och medföra ett 

mer kontinuerligt byggande, även om den åtgärden också är förenad med osäkerhet och troligtvis 

administrativa svårigheter. Det är också svårt att avgöra när en viss konjunktur inträder och då hinna 

anpassa momssatsen i rätt läge. 
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6.1.4  Analys av arbetets genomförande 

Under framtagandet av resultatet i rapporten hade teorin bakom vår frågeställning kunnat 

specificeras mer. Intervjuerna utfördes med relativt generella premisser, vilket gav arbetet ett stort 

spektrum av intressanta ämnen. Rapporten hade möjligen gynnats av en högre grad utmärkande 

underlag kopplat till vår teori utan att under intervjuerna vara ledande. Rapportens omfattning berör 

därför i stora delar bostadsmarknaden och flertalet effekter vars inverkan kan ha betydelse på den. 

De byggherrar som intervjuades valdes delvis ut med hänsyn till att några av dem är mindre aktiva på 

hyresmarknaden idag, men i förhoppning om att reformen möjligen skulle uppmana dem till att 

expandera inom området. Det visade sig dock kräva mer underlag till förslaget för att avgöra om det 

vore av intresse. Dessutom verkar det förekomma större administrativa skillnader mellan 

upplåtelseformerna som försvårar för bolag att ställa om till att bygga en annan typ än den som 

redan förekommer i kärnverksamheten, oavsett om förutsättningarna för den andra 

upplåtelseformen i övrigt ser mycket positiva ut. Större del av resultatets utrymme hade därför 

kunnat fokuserats till mer konkreta åsikter från bolag med primär verksamhet inom förvaltning och 

byggande av hyresbostäder. 

Vi eftersträvade även kommunala åsikter till rapporten redan vid uppstart, men trots upprepade 

försök till kontakt med kommunala fastighetsbolag fick vi inte tag på någon som ansågs sig vara 

tillräckligt insatt för att svara på våra frågor kring ämnet. 

Något som i efterhand troligtvis också hade gett ytterligare djup till rapporten hade varit kontakt 

med markexploateringskontor hos kommuner för att fördjupa resonemanget kring möjligen ökade 

markpriser i relation till möjligt ökat byggande i samband med ökad betalningsförmåga hos 

byggherrar. 

Redovisningen av resultatet valdes att utformas på ett mer osedvanligt sätt än vad vi tidigare stött på 

i rapporter innehållande intervjuer. Målet var att presentera ett tydligt och överskådligt resultat utan 

att upplevas repetitivt trots antalet intervjuer, vilket vi anser uppnåtts.  
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7 Slutsats 
 

I rapporten har det presenterats olika effekter som betraktas ha central betydelse för utvecklingen 

på bostadsmarknaden. Vi har i vår studie redogjort för de främsta utmaningarna och hur väl syftet 

med moms på bostadshyra bemöter dem. 

Det tydligaste resultatet som framgick av analysen är problematiken med finansiering av reformen. 

Kostnaden blir med hög sannolikhet omfattande för staten, vilket medför att de tvingas kompensera 

med minskade utgifter/bidrag inom bostadssektorn och/eller andra områden. Saknas tydlig 

finansieringsstrategi bedöms alternativet ytterst tveksamt att realisera. 

Med reformen bedöms också följa en större osäkerhet, inte minst avseende vilken aktör tillskottet 

slutligen tillfaller. Fler argument som framförts i studien pekar på faktorer som motverkar införandet 

av moms positiva effekt på en fastighetsägare ekonomiska kalkyler. De mest betydande faktorerna 

berör kompensation på övriga delmarknader, där priser har en benägenhet att öka i relation till 

starkare betalningsförmåga hos aktörerna. Det indikerar att reformen endast vore lukrativ för ökat 

byggande, renoveringar och främjande för upplåtelseformen hyresrätt på kort sikt. Långsiktigt skulle 

marknaden hitta en ny balansnivå som förmodligen är av högre priser än i nuläget. Dessutom skulle 

det innebära att staten investerar pengar i bostadsmarknaden där de inte längre skulle tillgodose sitt 

ämnade syfte.  

Vidare verkar förslaget sällan kunna lösa ett specifikt utpekat problem på bostadsmarknaden, även 

om det möjligtvis under en begränsad tid kan underlätta för vissa av dem. För att säkerhetsställa att 

en reform uppfyller sitt ändamål bör en sådan riktas för att mer precist angripa ett isolerat problem. 

Viktigt att beakta vid införandet av en ny reform är att konsekvenser som kan medföra nya 

begränsningar på bostadsmarknaden eller försvåra på andra områden noga utreds. Ändrade villkor 

för aktörer genom nya reformer ska vara definitiva så att marknaden kan anpassa sig utan 

överraskningar. 

Förslag på vidare studier: 

 Utreda kostnader/konsekvenser för staten som följer av förslaget 

 Finns möjlighet att begränsa/förhindra de effekter som anses motverka ändamålet med 

reformen?
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 

1. Berätta lite om dig själv och vad du arbetar med 

- Utbildningsbakgrund 

- Yrkesroll 

- Vad är ditt ansvarsområde och hur länge har du arbetat inom det? 

 

2. Hur ser du på dagens bostadsmarknad? 

- Både Sverige i stort och regionalt Stockholm 

- Vad är en fungerande bostadsmarknad och vem/vilka bär ansvar för att det ska uppnås? 

- Byggs det tillräckligt i förhållande till efterfrågan? 

- Är det en bostadsbrist eller ligger problemet i att utbudet begränsas till vissa hyresnivåer? 

- Hur ser bostadsmarknaden ut om tre–fem år? 

- Specifika åsikter om byggandet av hyresrätter? 

 

3. Vilka åtgärder anser du vara nödvändiga för att påverka byggandet idag och de närmsta åren? 

- Finns det något hinder eller annan orsak som ni anser bromsar byggandet av hyresrätter 

idag? 

 

4. Vad är din generella uppfattning av statliga subventioner och effekter av dessa? 

- Finns det någon typ av subvention som utmärker sig och har fungerat bättre/sämre? Varför? 

- Reagerar marknaden olika på långsiktiga/kortsiktiga subventioner? Vilken är att föredra? 

 

5. Vad anser du om att införa moms på hyra? 

- Ser ni några ändrade förutsättningar i och med EU:s nya förslag gällande momssystemet? 

- Finns ett konkret förslag på hur det ska kunna genomföras? Alternativt hur skulle det kunna 

implementeras? 

- Skulle moms på hyra kunna begränsas till vissa delar av beståndet, t.ex. endast gälla för 

nyproduktion? 

- Vad är en rimlig momssats och varför? 

- Kommer byggbolag gynnas mer av att en del av hyran utgörs av moms, eller är hyran som 

“vanlig” intäkt mer lönsamt. 

- Vilken/vilka effekter kan moms på hyra medföra på bostadsmarknaden? Hur stora kan de 

effekterna bli? Finns skillnader på lång och kort sikt? 

- Hur skulle marknaden reagera på en sådan förändring? 

- Finns det några nackdelar/fördelar med att införa moms på hyra? 

- Vilka skulle gynnas/drabbas av att moms införs på hyran? 

- Innebär införd moms en hyreshöjning eller kan momssatsen inkluderas i befintlig hyra? 

- Finns det fördelar/nackdelar med att en andel av hyran utgörs av moms jämfört med hyra 

som “vanlig” intäkt? 
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