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Abstract
The Swedish housing market is flawed. The supply of affordable housing is limited throughout
the country. The available apartment stock consists of either expensive condominiums or newly
produced rental apartments with high rents. The limited stock has resulted in subsidies to
increase the availability of rental apartments. The investment support was implemented as an
attempt to increase the stock of affordable housing for low- to mid-income households and to
pressure real estate developers to minimize buildings costs.
The essay aims to describe the current housing situation and to evaluate the investment support.
Both a quantitative and qualitative study will be conducted where the qualitative parts consist
of a theoretical literature review and semi-structured interviews with experts within the subject
area. The quantitative segment of the essay consists of an area-based cash-flow simulation
where the key figures and assumptions are dependent upon the chosen area.
The results show that the investment supports feasibility is highly dependent on location. The
interviewees consider the subsidy to be a short-term solution. In the long-term the interviewees
believe that innovation in the building sector is necessary to reduce building costs.
The literature review and the results show that there is a clear housing supply shortage as a
result of the dysfunctionality that has emerged from the lack of a clear housing policy. This has
led to the need of housing subsidies. Whether the investment support is the right way to
subsidize housing is questionable. The subsidy has not had a notable effect on the housing
supply and decreases the profitability for real estate developers that have achieved low building
costs. Furthermore, it is quite difficult to achieve the goals that have been set when the subsidy
is addressed towards the supply-side. For these reasons the investment support is not a good
solution for the current housing supply shortage. The subsidy should be carried out in a different
manner, possibly by subsidizing the demand-side.
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Sammanfattning
Den svenska bostadsmarknaden är minst sagt bristfällig. Utbudet av prisrimliga bostäder är
begränsat i mer eller mindre hela landet. De lägenheter som finns tillgängliga är dyra
bostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter med höga hyror. Den begränsade
bostadstillgängligheten har resulterat i subventioner för att öka tillgängligheten av
hyresbostäder. Investeringsstödet infördes som ett försök till att, bland annat, erbjuda billiga
hyresrätter till hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst och pressa ner byggkostnader.
Uppsatsen har som utgångspunkt att beskriva bostadssituationen i dagsläget samt utvärdera
investeringsstödet. Arbetet består både av en kvalitativ och kvantitativ studie där de kvalitativa
momenten består av en teoretisk litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer med
sakkunniga inom området. Det kvantitativa momentet bygger på en områdesbaserad
kassaflödeskalkyl. Det vill säga att nyckeltal och antaganden som använts i kalkylerna beror på
vilket område i landet som det fiktiva projektet genomförs i.
Resultatet påvisar att investeringsstödets genomförbarhet är områdesberoende, det vill säga att
det styrs av hyresnivåerna i området. Respondenterna betraktade investeringsstödet som en
kortsiktig lösning. Långsiktigt måste innovationen i byggbranschen utvecklas där
byggkostnaderna och byggrätterna är två hämmande faktorer i dagsläget.
Med utgångspunkt från litteraturstudien och resultatet belyses den aktuella bostadsbrist och
disfunktionalitet som grundar sig i en avsaknad av en tydlig bostadspolitisk plan. Resultatet av
detta är att det finns ett behov av subventionering på bostadsmarknaden. Om investeringsstödet
är rätt lösning är argumenterbart. Stödet har inte haft en nämnvärd effekt på bostadsbyggandet
och bestraffar, genom en överkompensationsmodell, fastighetsutvecklare som kan pressa ner
byggkostnader. Vidare är det svårt att uppfylla målen med stödet när subventionering är riktad
mot utbudssidan. Av dessa anledningar är investeringsstödet inte en bra lösning på dagens
bostadsbrist. Subventioneringen bör genomföras på ett annorlunda sätt, möjligtvis genom att
rikta subventioneringen mot efterfrågesidan.
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1. Inledning

I detta kapitel av uppsatsen presenteras en introduktion till uppsatsen, en bakgrund kring
ämnena som diskuteras i uppsatsen, samt syftet med uppsatsen. Sist förklaras uppsatsens
avgränsningar och disposition.

1.1.

Introduktion

Hyresmarknaden i Sverige är ineffektiv med långa kötider, för få bostäder och höga hyror. Hela
240 av Sveriges 290 kommuner bedömer att de, i nuläget, har en obalans på bostadsmarknaden
i form av underskott av bostäder (Boverket, 2019). Inom Stockholms län uppgav samtliga 26
kommuner att de har en obalans på bostadsmarknaden i form av underskott av bostäder
(Boverket, 2019).
De långa kötiderna har lett till att ett av de få sätten att snabbt etablera sig på bostadsmarknaden
är att köpa en bostad, vilket är något som hushåll med låga inkomster inte har råd med (Lind,
2016). Hushåll med låga inkomster innefattar inte endast studenter, utan även människor som
har eller har haft allvarliga problem, exempelvis mentala problem, och av sådana anledningar
inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. I dagens bostadsmarknad går det inte att snabbt
hitta en bostad som har en låg hyra. Antingen är hyran låg och kötiden väldigt lång, eller så går
det att hitta snabbt men det är en nyproducerad hyreslägenhet som är dyr (Lind, 2016).
För att främja bostadsbyggandet av bostäder med låga hyror införde Näringsdepartementet år
2016 förordning SFS 2016:880. Förordningen är modellerad som ett långsiktigt
investeringsstöd till byggherrar som lyckas bygga hyresrätter och förhåller sig till reglerna inom
förordningen. Förordningen genererade dock inte utslaget som Regeringen hoppades på och
föranledde därmed en revidering av förordningen (Regeringen, 2018; Boverket, 2018a; SFS
2018:157). Den reviderade förordningen där både bidraget samt den högst tillåtna normhyran,
för att vara en kandidat till investeringsstödet, höjdes generade dock inte heller utslaget som
regeringen hade hoppats på. Enligt Boverket (2018b) förväntas byggstarterna i Storstockholm
att minska med 30 procent under 2018 i förhållande till 2017.
Det nya och förbättrade investeringsstödet som tillåter en normhyra motsvarande 1550 kr/m2
jämfört med tidigare 1450 kr/m2 resulterade i ett liknande utfall. Det skedde ingen drastisk
ökning i nyttjandet av investeringsstödet, normhyran på 1 550 kr/m2 ledde för det mesta till att
kalkyler som redan var lönsamma, i mindre kommuner, blev mer lönsamma, medan det i
områden där det tidigare inte var lönsamt fortfarande inte var lönsamt (Se Bilaga 2).
I samband med att den nya budgeten röstades fram i Riksdagen bestämdes det att
investeringsstödet slopas inför årsskiftet 2018/2019 (Boverket, 2018c). Fram till och med
slopandet av investeringsstödet har ungefär fem miljarder kronor beviljats genom
investeringsstödet. Ungefär 15 procent av denna summa tilldelades byggen i Stockholms län
(Se Bilaga 2). Under 2019 har det varit mycket diskussioner omkring investeringsstödet och
om det ska återinföras. I dagsläget verkar det vara klart att investeringsstödet kommer
återinföras, det enda som återstår är ett definitivt datum kring återinförandet. I Januariavtalet
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står det att investeringsstödet ska göras om, koncentreras och effektiviseras, samt riktas mot
hyresrätter i hela landet (Januariavtalet, 2019)
I Sverige baseras bostadshyror på främst två metoder, bruksvärdet och presumtionshyror.
Bruksvärdessystemet som är det vanligaste leder till att hyror mellan två bostäder kan skilja sig
på ett, för någon utomstående, oförväntat sätt. Bruksvärdessystemet har lett till att hyrorna i
Stockholms innerstad är lägre än hyrorna i en miljonprogramslägenhet i en kranskommun.
Detta hade troligen inte varit fallet i en fri hyresmarknad. Dessa förhållanden leder till att det
inte finns ett tillräckligt stort incitament att bygga nya hyreslägenheter i Stockholms innerstad,
vilket har bidragit till de långa kötiderna (Wilhelmsson, Andersson och Klingborg, 2011).

1.2.

Bakgrund

Det svenska hyressättningssystemet grundar sig på bruksvärdessystemet där hyresnivån
bestäms utifrån en rad kriterier som motsvarar en lägenhets standard. Hyresnivån bestäms
utifrån förhandlingar med en hyresgästorganisation och kan resultera i tre utfall, där
bruksvärdessystemet är det vanligaste. Hyresvärdar strävar ofta efter att få hyror bestämda
enligt bruksvärdesprincipen då den förknippas med lägre risk. Det andra utfallet är
presumtionshyror som är ett undantag från bruksvärdessystemet, denna hyressättningsmetod
skapades som ett incitament för att öka produktionen av hyresrätter. Vanligtvis ligger
hyresnivån för presumtionshyror högre än bruksvärdeshyror. Den tredje hyressättningsmetoden
innebär att hyresvärden inte lyckas förhandla en eftersträvad hyra med hyresgästorganisationen
som resulterar i att hyran bestäms på egen hand (Boverket 2014). Den sistnämnda
hyressättningsmetoden kommer genom uppsatsen att benämnas som egensatta hyror
1.2.1. Bruksvärdeshyra
Bruksvärdessystemet infördes år 1969 och är den mest förekommande metoden för
hyressättning. Metoden grundar sig på att efterlikna ett marknadssystem samtidigt som det
utgör ett skydd för hyresgästen. Metoden är utformad för att hindra oskäliga hyror och stärka
besittningsrätten (Boverket, 2014). Bruksvärdessystemet utgör en indirekt reglering genom att
förhandlingarna för hyran bestäms med hjälp av en jämförelsemetod. Bruksvärdet bedöms efter
diverse kriterier där de tre huvudsakliga kategorierna beskrivs nedan:
• Lägenhetens beskaffenhet, detta inkluderar planlösning, storlek, modernitetsgrad,
reparationsstandard och ljudisolering.
• Förmåner, till exempel hiss, sopnedkast, tvättstuga, förvaringsutrymmen och andra
faktorer som underlättar boendesituationen för hyresgästen.
• Övriga faktorer, innefattar husets allmänna läge, boendemiljön och närhet till
kommunikationer.
Det finns även listat en del faktorer som inte ska tas i hänsyn vid fastställandet av hyresnivån,
till exempel byggnadsår, produktions-, drift- och underhållskostnader samt personliga
preferenser. En korrekt satt hyra ska avspegla hyresgästernas gemensamma värdering om vad
som är god kvalitet i boendet (SOU 2017:65).
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Processen för hyressättning enligt bruksvärdet sker i två steg. Första steget består av att hitta
jämförelseobjekt som ska efterlikna prövningslägenhetens standard. Dessa väljs ut utan att ta
hänsyn till hyresnivåerna i jämförelseobjekten och bedöms utifrån de ovanlistade kriterierna.
Enligt praxis ställs det höga krav på jämförelseobjekten, där belyses det att lägenheterna bör ha
samma rumsantal och storleken inte ska skilja sig mer än cirka fem procent (SOU 2017:65).
Jämförelseobjekten kommer sedan att användas för att sätta ett övre tak för den tillåtna hyran
och fungera som underlag under förhandlingsprocessen. Om den förhandlade hyran för
prövningslägenheten är högre än jämförelseobjekten anses hyran oskälig enligt 12 kap. 55 §
Jordabalken.

3

1.2.2. Presumtionshyra
2006 infördes ett incitament för att stimulera byggandet av hyresrätter. Presumtionshyror
introducerades som ett undantag från bruksvärdessystemet under en period motsvarande tio år,
sedan förlängdes det till 15 år (Boverket, 2014). Perioden förlängdes till 15 år för att bland
annat minska risken för hyresvärdar. De höga produktionskostnaderna och låga hyresnivåerna
resulterade i att byggherrar hade problem med att bli lönsamma vid bebyggandet av hyreshus
(Kalbro och Lind, 2017). Reglerna för presumtionshyror är utformade för att fastställda en god
förutsägbarhet och säkerhet, samtidigt som systemet ska förhindra oskäliga hyresnivåer på
marknaden och stärka besittningsskyddet (Regeringskansliet, 2017). Det tolfte kapitlet i
Jordabalken reglerar formkraven för presumtionshyror och benämner även förutsättningarna
för att använda presumtionshyror, som angivet nedan:
• Överenskommelsen skall träffas med en etablerad hyresgästorganisation på orten.
• Förhandlingsöverenskommelsen skall omfatta bostadslägenheter i huset och att
överenskommelsen träffas innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna.
Hyrorna bestäms vid förhandlingar där fastighetsägaren presenterar en kalkyl innefattande
samtliga kostnader, intäkter och ett förhandlat avkastningskrav under en 15-årig period.
Hyresgästorganisationens roll blir att bedöma om kalkylen framstår som skälig. Om
hyresgästorganisationen och hyresvärden kommer överens sätts hyrorna efter en
presumtionshyra som generellt sett är högre än bruksvärdeshyror (Flam, 2016). Kalkylperioden
som presenteras benämns även som presumtionstiden. Presumtionstiden är den period som
hyressättningen får motsvara produktionskostnaderna inklusive ett förhandlat avkastningskrav.
Efter den avsedda perioden ska hyrorna prövas enligt bruksvärdesprincipen.
1.2.3. Egensatt hyra
Den tredje metoden för hyressättning är att hyresvärden själv sätter en hyra utan att förhandla
med en hyresgästorganisation. Förhandlingar om hyror är frivilligt, därav är det upp till
inblandade parter att komma överens om hyran. Om inte hyresvärden kommer överens om
hyran med hyresgästorganisationen kan hyresvärden på egen hand bestämma hyresnivån, under
förutsättning att en hyresgäst godkänner avtalet (SOU 2017:65). Hyresgästen har rätt att som
tidigast skälighetspröva hyran efter sex månader. Om hyresavtalet löper på bestämd tid om ett
år eller mer, kan hyresgästen tidigast pröva hyrans skälighet efter ett år enligt 12 kap. 55 § JB.
Vid en skälighetsbedömning prövas och förhandlas hyran enligt bruksvärdesprincipen. När
hyresnivån har förhandlats anses lägenheten vara bedömd efter bruksvärdet och är därmed inte
baserad på en egensatt hyra. Hyresvärden löper alltså en ökad risk för att få hyran prövad då
den inte är förhandlad enligt bruksvärdesprincipen eller presumtionshyror (Boverket, 2014).
1.2.4. Hyresförhandlingsprocessen
Det svenska hyressättningssystemet är unikt och en stor del av systemet är byggt på att
förhandlingarna ska ske med en hyresgästorganisation på orten. Därav har
hyresförhandlingsprocessen en stor inverkan på vad för typ av hyressättningsmetod som
utnyttjas och vilka risker hyresvärden löper med hänsyn till förhandlingarnas utfall. Processen
inleds med att hyresvärden förbereder en investeringskalkyl innefattande av bland annat
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produktionskostnader, hyror, driftkostnader och avkastningskrav (Fastighetsägarna, 2017).
Investeringskalkylen motsvarar samma kalkyl som görs vid bestämmande av presumtionshyror
vilket innebär att kalkylperioden är 15 år. Investeringskalkylen används som ett underlag för
hyresvärden för att få en överblick över vilken hyra som krävs för att bli lönsam
(Hyresgästföreningen, 2014).
Vid förhandlingarna presenterar hyresvärden en investeringskalkyl över det avsedda projektet.
Hyresgästorganisationen gör sin granskning av kalkylen och förhandlingarna inleds, bägge
parterna förhandlar för att få en önskad hyra. Hyresgästorganisationen syftar till att hålla
hyresnivåerna skäliga och hyresvärden vill ha täckning för sin kalkyl. Förhandlingarna löper
stor risk för att stranda då parterna ofta har olika uppfattningar över kalkylernas nyckeltal. Det
nyckeltal som får störst uppmärksamhet är avkastningskravet, detta ges stort utrymme med
hänsyn till att mindre justeringar i avkastningskravet ger stora utslag i kalkylen. Den lokala
hyresgästorganisationen strävar efter att hålla avkastningskravet på en jämn nivå med
jämförelseobjekten. Motparten, det vill säga hyresvärden, har räntekrav från banker och måste
även bedriva verksamheten i affärsmässigt syfte vilket gör att det uppstår delade meningar om
rimligheten kring avkastningskravet (Fastighetsägarna, 2017).
För att förhandlingarna ska avslutas måste både parter skriva ett bindande avtal under
förhandlingsöverenskommelsen. När båda har signerat och dokumentet daterats gäller
överenskommelsen. Om parterna inte är eniga kan hyresvärden frångå förhandlingarna och är
därmed inte bunden till en förhandlingsordning. Som följd måste hyresvärden direkt förhandla
hyror med hyresgäster istället för att kollektivt förhandla med en hyresgästorganisation
(Fastighetsägarna, 2008).
1.2.5. Bostadsbidrag
Bostadsbidraget är ett bidrag för utsatta hushåll som har svårt att få pengarna att räcka till, det
vill säga en subvention för hushåll som behöver hjälp med att betala hyran för sitt boende.
Användare av bostadsbidraget är ofta barnfamiljer, men bidraget är även tillgängligt för unga
hushåll som är barnfria och är mellan 18–28 år gamla. Bostadssubvention är även tillgänglig
för pensionärer, subventionen som är ämnad för pensionärer benämns bostadstillägg.
Ersättningsmängden är baserad på ett antal faktorer, ett antal av dessa är lägenhetsspecifika.
Den mest intressanta och argumenterbart den viktigaste faktorn är dock inkomsttaket.
Bostadsbidraget har ett inkomsttak, det vill säga en maximal inkomst som ett hushåll får ha för
att vara möjliga kandidater till bostadsbidraget. För att ett hushåll ska tilldelas bidraget, samt
hur mycket hushållet får i bidrag, baseras på hushållets totala inkomst som inte får överstiga en
viss summa. En kontroll av hushållets inkomst utförs med hjälp av en inkomstprövning
(Försäkringskassan, 2019a; Försäkringskassan 2019b).
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1.2.6. Normhyra
I en lägenhet är kök, badrum och toalett de dyraste ytorna att bygga och underhålla. Eftersom
majoriteten av lägenheter har ett kök och badrum blir kvadratmeterhyrorna rimligtvis högre i
mindre lägenheter. Skulle stora och små lägenheter ha samma kvadratmeterhyra skulle det
missgynna den större lägenheten. Därav görs en omräkning av kvadratmeterhyran till en
trerumslägenhet på 77 kvadratmeter och den beräknade hyran är vad som benämns normhyra
(Boverket, 2018d).
1.2.7. Det långsiktiga investeringsstödet
Det långsiktiga investeringsstödet, eller SFS 2016:881 infördes under år 2016 och är tänkt som
ett långsiktigt investeringsstöd vid bebyggandet av hyresrätter. Det viktigaste i förordningen,
för denna studie, är storleken på investeringsstödet samt övriga regler som kan påverka
investeringskalkylen.
Investeringsstödet, för Stockholms FA-region 1 härmed benämnd Stockholmsregionen, är
utformat som följande: Byggherren kan erhålla ett investeringsstöd om högst 7 100 kronor per
kvadratmeter boarea 2 (BOA) om:
• Projektet är ägnat till att säkerställa rimliga boendekostnader genom att normhyran per
kvadratmeter BOA per år inte överstiger 1 550 kronor.
• Byggnaden har en låg energianvändning motsvarande högst 88 procent av vad som
följer av föreskrifter gällande byggnaders specifika energianvändning (se BFS 2011:6).
• Stödmottagaren förbinder sig att under 15 års tid använda bostäderna för de ändamål
som förutsattes när stödet beviljades, samt kan under denna 15-årsperiod säkerställa
rimliga hyresnivåer.
Vidare bestäms bidragsmängden på följande sätt:
• Investeringsstöd om det högsta beloppet på 7 100 kronor/m2/BOA lämnas för ytor upp
till och med 35 kvadratmeter BOA per lägenhet. 3
• För ytor som är större än 35 kvadratmeter, men som mest 70 kvadratmeter BOA per
lägenhet lämnas stöd med 50 procent av stödbeloppet.
• För lägenheter större än detta lämnas inget stöd.
I stödets finns även överkompensationsmodellen. Överkompensationsmodellen är utformad
som en 40-årig kassaflödeskalkyl. Om kassaflödeskalkylen returnerar ett positivt nettonuvärde
reduceras stödet med den värdet av nettonuvärdet, i andra fall utges fullt stöd för projektet
(Boverket, 2017).

Stockholms FA-region utgörs av samtliga kommuner i Stockholms län samt Uppsala, Håbo, Knivsta och
Östhammar kommun.
2
I Stockholms FA-region.
3
I Stockholms FA-region.
1
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1.3.

Syfte och frågeställning

År 2017 infördes en ny subventioneringsform av hyresrätter, i form av det statliga
investeringsstödet. Sedan dess införande finns det inte särskilt mycket akademisk litteratur som
behandlar denna subventioneringsform. Syftet med detta arbete är att fylla ett gap inom den
akademiska litteraturen genom att analysera investeringsstödets effekt på bostadsmarknaden,
samt att bedöma stödets lämplighet. Detta syfte ska besvaras med hjälp av följande
frågeställningar:
-

Vad har orsakat den befintliga bostadssituationen och är subventionering lösningen?
Har investeringsstödet haft en nämnvärd effekt på bostadsbyggandet?
Är investeringsstödet en bra lösning på dagens bostadsbrist på lågprishyresbostäder?

1.4.

Avgränsning

1.5.

Disposition

Arbetet kommer omfatta investeringsstödet som är en subventionsform riktad mot utbudssidan.
Arbetet behandlar även underliggande faktorer som anses vara orsaker till dagens
bostadssituation. När det gäller svenska bostadssubventionsformer behandlas även
bostadsbidraget i en begränsad omfattning. Andra svenska subventionsformer behandlas inte.

Kapitel 2 – Teori
Kapitlet kommer redogöra merit goods som behandlar frågan om bostadssubventioner och hur
det bör genomföras. Kapitlet behandlar även den valda kalkylmetoden.
Kapitel 3 – Metod
Detta kapitel redogör metoderna som har använts i uppsatsen och en argumentation om deras
tillämplighet förs. Även intervjumetoden och de etiska aspekterna redogörs och argumenteras
för.
Kapitel 4 – Litteraturstudie
Kapitlet innefattar en teoretisk litteraturstudie där tidigare studier kring relevanta ämnen
beskrivs. Litteraturstudien inleds ur ett generellt perspektiv och blir sedan ämnesspecifik och
kanaliseras mot investeringsstödet.
Kapitel 5 – Resultat
Det femte kapitlet visar resultatet från de genomförda kassaflödeskalkylerna och en
sammanfattning av intervjuobjektens åsikter kring det presenterade frågeformuläret.
Kapitel 6 – Diskussion
Diskussionen knyter samman litteraturstudien och resultaten, samt presenterar författarnas
tankar kring ämnet.
Kapitel 7 – Slutsats och förslag till vidare studier
I detta kapitel avslutas examensarbetet där författarna lyfter fram slutsatser med återkoppling
till frågeställningen. I detta kapitel uppges även författarnas förslag till vidare studier.
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2. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel av uppsatsen redogörs merit goods som behandlar frågan om subventionering
och hur det bör genomföras. I detta kapitel redogörs även den valda kalkylmetoden.

2.1.

Merit goods

Enligt 1 kap. 2 § regeringsformen ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga
rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa.”
Sverige har en bostadsbrist och för varje år som det byggs för lite ackumuleras
bostadsunderskottet. Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boendebehov
bedömer att det behövs 221 000 bostäder enbart för åldersgrupperna 20–27 år. Eftersom Sverige
har gått över från en statligt finansierad till en mer marknadsorienterad och privatfinansierad
bostadsmarknad har nyproduktionsnivåerna drastiskt sjunkit. Detta är ett tecken på att det
existerar ett marknadsmisslyckande på bostadsmarknaden (Hyresgästföreningen, 2016).
1 kap. 2 § regeringsformen påvisar att en bostad inte är som vilken annan konsumtionsvara som
helst, utan en så kallad merit good. Merit goods är varor som ett samhälle bör ha tillgång till
utifrån behov snarare än förmåga att betala för varan. Precis som hälso- och sjukvård eller
utbildning, genererar även bostäder positiva externa effekter för samhället i form av högre
tillväxt. På grund av detta bör bostäder, precis som vägar eller flygplatser åtminstone delvis
finansieras via skattemedel (Hyresgästföreningen, 2016).
Bostadssubventionering ger, förutom ett utökat bostadsbestånd, även nyttor på andra håll.
Bostadsbyggande skapar jobbmöjligheter och detta inte endast i själva konstruktionsprocessen
av ett hus, utan även i industrier som förser byggen med byggmaterial och möbler till de nya
husen. Detta stimulerar ekonomin och framhäver ekonomisk tillväxt (Hoek-Smit och Diamond,
2003).
De flesta stater runtom i världen har det som mål att bistå alla hushåll med en bostad i rimligt
skick och en hälsosam bostadsmiljö. Medan ett mål av detta slag ofta är bra är det ett väldigt
brett uttryck som inte bistår beslutsfattare med en bra vägledning. Detta leder ofta till
subventionslösningar som inte är helt genomtänkta och utan någon stark koppling till
grundobjektivet som staten har (Hoek-Smit och Diamond, 2003).
Ett av målen med bostadssubventioner är att förbättra förmögenhetsdistributionen i ett
samhälle. Vidare används bostadssubventioner ofta som ett sätt att motverka samhällelig
ojämlikhet eftersom det anses att människors boendeförhållanden har en stor påverkan på deras
möjligheter att förbättra sina liv. Det vill säga att bostadssubventioner används för att ge
människor samma möjligheter att lyckas i livet (Hoek-Smit och Diamond, 2003).
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När bostadssubventionering av utbudssidan bör ske är dock väldigt beroende av specifika
marknadssituationer. Subventionering av utbudssidan, det vill säga subventionering riktat mot
aktörerna som bygger bostäder, är ofta ineffektivt. Oftast är subventioner av detta slag endast
effektiva när det finns ett marknadsmisslyckande. Problemet med subventionering av
utbudssidan, och därmed dess största nackdel, är i fall det missanvänds. Vid olämplig
användning av en sådan subvention förvrängs marknaden, speciellt när staten tar sig an något
som den privata sektorn kan sköta på ett effektivare sätt (Hoek-Smit och Diamond, 2003).
Subventioner som är riktade mot efterfrågesidan fungerar oftast som en metod att öka ett
hushålls förmåga att köpa eller hyra bättre bostäder. Subventioner som är riktade mot
efterfrågesidan är ofta bättre när syftet med subventioneringen är att förbättra både den
samhälleliga ojämlikheten, men även ojämlikheter som är associerade med ett hushålls bostad.
Vid subventionering av efterfrågesidan är det hushållet som mottar subventionen, vilka gör
valet kring vilken bostad de ska hyra och därmed anses subventioner av detta slag vara
effektivare än subventioner riktade mot utbudssidan (Hoek-Smit och Diamond, 2003).

2.2.

Kalkyl

I denna uppsats har kassaflödesmetoden använts i kalkylerna. I detta delkapitel presenteras
den använda metoden.
2.2.1. Direktavkastning
Direktavkastning (yield eller income return) bestäms av ekvationen:
(1)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

Där direktavkastningen är kvoten mellan driftnettot (NOI) och marknadsvärdet. Den praktiska
tillämpningen av direktavkastningen i samband med fastighetstransaktioner sker vanligtvis
vid försäljningar. Kvoten mellan driftnettot och försäljningspriset avgör direktavkastningen
(Nordlund, 2012).
2.2.2. Kassaflödesmetoden
Den mest etablerade metoden vid användning av investeringskalkyler är kassaflödesmetoden.
Vid användning av kassaflödesmetoden nuvärdesberäknas driftnettot under en avsedd period.
Perioden för investeringskalkylerna är oftast 15 år då det motsvarar presumtionstiden. I slutet
av kalkylperioden beräknas ett restvärde genom att evighetskapitalisera driftnettot året efter
kalkylperiodens slut. Evighetskapitaliseringen genomförs med Gordons formel. När samtliga
in- och utbetalningar inklusive restvärdet är summerade diskonteras de framtida nettoresultaten
till värdetidpunkten. Summan av samtliga poster diskonterade ger det bedömda marknadsvärdet
som sedan kan användas som underlag för att se om en investering är lönsam eller inte (Gordon
och Loeb, 2006).
Men hänsyn till det långa tidsintervallet som används är det av stor vikt att data som används
är korrekt vid kassaflödesberäkningarna. För att göra en god approximation behövs uppgifter
som intäkter och utgifter, avkastningskrav samt inflation. Vid användning av
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kassaflödesmetoden för en investeringskalkyl måste även räntor och amorteringar, om sådana
finns, beräknas för att ge ett mer precist resultat (Gordon och Loeb, 2006).
Formeln för diskontering är följande:
(2)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖

𝑆𝑆

𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 (1+𝑟𝑟)𝑖𝑖 + (1+𝑟𝑟)
𝑖𝑖

𝑑𝑑ä𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑖𝑖 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛+1
𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
Kalkylräntan bestäms med grund för att den ska kompensera för värdet gentemot en likvärdig
investering (avkastningskravet), för risken och den förväntade inflationen. Kalkylräntan kan
bestämmas med olika ekvationer där variablerna kan variera men slutresultatet ska vara
detsamma. De variabler som används och tas i hänsyn är bland annat: riskfri ränta, riskpremie,
real totalavkastning och inflation (Gordon och Loeb, 2006).
2.2.3. Nettonuvärde
Nettonuvärde är en välanvänd metod för att budgetera och beräkna värdet av en investering
utryckt i dagens värde. Enligt Bojanc och Jerman-Blažič (2008) är det användbart när flera
alternativ ska beräknas och jämföras. Exempelvis om det står mellan olika produkter eller
investeringar med olika kalkylperioder är det av stor vikt att ta hänsyn till tidsfaktorn. Det
används bland annat i kassaflödesmetoden och returneras ett positivt nettonuvärde innebär det
att en investering är lönsam.
(3)

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

Ovanstående ekvation ger exempel på hur nettonuvärdet (NPV) beräknas. Med hjälp av
kassaflödesmetoden bestäms nuvärdet (PV), därefter subtraheras den ursprungliga
investeringen gentemot nuvärdet för att få fram nettonuvärdet (Bojanc och Jerman-Blažič,
2008).
2.2.4. Gordons formel
För att beräkna restvärdet i en investering kan Gordons formel användas. Restvärdet beräknas
genom att estimera ett framtida värde baserat på framtida kassaflöden, det vill säga
evighetskapitalisering (Bojanc och Jerman-Blažič, 2008). Gordons formel är en förenklad
variant för att få fram ett restvärde och beräknas enligt följande:
(4)

𝑆𝑆𝑛𝑛 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑦𝑦 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

NOI𝑛𝑛+1
𝑦𝑦𝑛𝑛
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3. Metod

I detta kapitel av uppsatsen redogörs metoderna som används i uppsatsen. Även
intervjumetoden och de etiska aspekterna redogörs.

3.1.

Metodval

Denna studie kommer bestå av en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder med
underliggande syfte att vidare utforska den tidigare ställda frågeställningen.
Saunders, Lewis och Thornhill (2016) påstår att processen av att samla data är en kvantitativ
metod, medan processen att kategorisera data som har insamlats är en kvalitativ metod.
Kombinationen som kommer användas kommer efterlikna metoden som beskrivs i studien av
Greene, Caracelli och Graham (1989), det vill säga att minst en kvantitativ och minst en
kvalitativ metod kommer att användas. Genom att kombinera metoderna kommer det bli
enklare att täcka bristerna som kan resultera från den ena metoden, med fördelarna som den
andra metoden bidrar med. Det vill säga att metoderna kan användas för att motväga varandras
nackdelar (Hussein, 2009).
3.1.1. Kvalitativ metod
Kvalitativa metoder är mycket användbara då det finns en avsaknad av information inom
forskningsområdet. Metoden tillåter forskaren att skapa diskussion kring ämnet, detta möjliggör
djupare och nyanserade insikter som inte tidigare förväntats (Eriksson och Kovalainen, 2008).
Då investeringsstödet har en begränsad andel forskning anses en kvalitativ metod lämplig.
Forskaren måste även vara medveten och informerad om faktorer som skapar partiskhet.
Genom att ha en förståelse för faktorerna som påverkar forskaren kan denna redogöra
datainsamlingsprocessen tydligt (LeCompte, 2000)
De kvalitativa metoderna i uppsatsen kommer främst bestå av en litteraturstudie samt
semistrukturerade intervjuer. Eftersom uppsatsens ämne samt frågeställning är relativt nytt och
därmed inte särskilt utforskat kommer litteraturstudien enskilt behandla de olika sektionerna
som påverkar frågeställningen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, information om
bostadsmarknaden, hyressättning, hyresreglering, produktionskostnader, bostadssubventioner
och investeringsstödet.
3.1.2. Kvantitativ metod
Den kvantitativa metoden i uppsatsen kommer främst bestå av datainsamling av
produktionskostnader, hyresnivåer och genomförandet av investeringskalkyler, samt insamling
av vad direktavkastningen ligger på i den områdesbaserade kalkylen. Datainsamlingen kommer
ske via oberoende undersökningar av allmänna produktionskostnader. Målet med
datainsamling är att generera värden som är pålitliga, objektiva och generaliserade
(Steckler, Mcleroy, Goodman, Bird och McCormick, 1992). Generaliseringen av värdena
kommer vara ett viktigt moment av datainsamlingen, detta så att arbetet kan appliceras till fler
områden och inte vara specifika till utvalda Stockholmsområden, även om de exempel som
används i kalkylen är baserade på utvalda Stockholmsområden.
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3.1.3. Abduktion
Den abduktiva forskningsansatsen är en kombination av en induktiv och deduktiv
forskningsansats. Metoden tillåter forskaren att gå från data till teori, och från teori till data.
Metoden tillämpas genom att befintlig teori tolkas och används för att sedan skapa nya eller
modifiera existerande teorier (Bryman, 2006). Fördelen med abduktion är att det tillåter
forskaren att utreda fakta som dyker upp under forskningsprocessen. Processen inleds
vanligtvis med att ett fenomen, teori eller fakta undersöks. Under processen dyker ny fakta upp,
informationen behöver då undersökas för att få förståelse för den ursprungliga
forskningsfrågan. Metoden möjliggör en djupare och tydligare insikt i ämnet (Saunders et al.,
2016). Den abduktiva forskningsansatsen kommer tillämpas i litteraturstudien och intervjuerna.
Om det under uppsatsens process dyker upp ett okänt fenomen kommer fenomenet utredas och
redogöras.
3.1.4. Litteraturstudie
Arbetet inleds med en litteraturstudie i syfte för att utforska tidigare studier och arbeten inom
ämnet. Enligt Saunders et al. (2016) finns det olika former för att genomföra litteraturstudier.
Den litteraturstudie som anses lämpligast för forskningsfrågan är en teoretisk litteraturstudie
som har i syfte att ge en komplett teoretisk grund, där all teori utreds för att identifiera
kunskapsgap i teorin. Litteraturstudien tydliggör forskarens nivå av kunskap i ämnet och utgör
en grund för det teoretiska ramverk som har använts. Under litteraturstudien är det av stor vikt
att forskaren kontrollerar författare och källor på tidigare arbeten. Detta gör att forskaren är
medveten om vilka som är erfarna inom ämnet och utgör bra referenser för framtida forskning.
De tidigare arbeten som används kommer från olika typer där majoriteten är rapporter,
forskningsartiklar och publikationer. Delvis för att påvisa att det finns ett gap inom litteraturen
men även för att ta lärdom av tidigare forskning.
3.1.5. Intervjuer
Intervjuer är en mycket etablerad och frekvent använd metod vid kvalitativ forskning. Det finns
flera olika typer av intervjuer och tillvägagångsätt som kan användas. Vid forskning är det
vanligast att intervjuerna behandlas objektivt. Den objektiva metoden behandlar intervjuer som
en metod for att samla in data och intervjudeltagarana ses som oberoende informationskällor.
Denna metod är praktisk och enkel att använda under förutsättning att respondenterna är
lämpliga. Problematiken med metoden är att den endast tar hänsyn till fakta snarare än att bidra
till en förståelse för åsikter och kulturella skillnader hos respondenterna (Saunders et al., 2016)
Intervjuer kan vara djupt strukturerade genom förbestämda formulär för varje respondent. De
kan även ha en mindre formell struktur där intervjun efterliknar en vardaglig konversation.
Olika typer av intervjuer har sina fördelar och nackdelar och det åligger forskaren att använda
sig av en lämplig struktur för forskningsansatsen (Saunders et al., 2016). En tydlig struktur är
mer användbar vid kvantitativ forskning där resultatet måste vara lättare att tolka och inte skapar
rum för tolkning. Mindre strukturerade intervjuer används när en forskningsfråga ska utredas
mer djupgående. I dessa fall lämnar forskaren rum för tolkning och fakta som uppkommer under
intervjuerna.
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3.1.6. Semi-strukturerade intervjuer
De semistrukturerade intervjuerna kommer genomföras på samma sätt som beskrivs i
Given (2012). Innan intervjuernas genomförande kommer ett antal frågor förberedas, detta för
att upprätthålla en viss struktur kring vilket ämne som kommer diskuteras. Syftet med detta är
dock inte att begränsa diskussionen kring närliggande och relevanta ämnen, utan endast för att
bidra med en nivå av struktur. Det kommer inte vara nödvändigt att ställa frågorna i den följd
som på förhand har uppställts, utan det kommer finnas en möjlighet att vara lite mer flexibel
kring frågeställningen beroende på intervjuns gång.
Intervjuerna kommer att hållas med sakkunniga inom ämnet och fastighetsutvecklare som har
använt sig av investeringsstödet. Detta är för att se hur fastighetsutvecklare resonerar kring
stödet vid nyproduktion. Intervjuerna genomförs på respondenternas kontor där strukturen är
semi-strukturerad. En intervjumall kommer att användas men det finns rum för avvikelser och
flexibilitet under intervjuförloppet.
3.1.7. Deltagare
Respondenterna består av individer som har arbetat med investeringsstödet eller har goda
kunskaper inom ämnet. Intervjudeltagarna består av privata och statliga parter där samtliga
åsikter tas i hänsyn för att lyckas framföra ett opåverkat intryck. Intervjuerna kommer att hållas
kontinuerligt för att få större inblick i ämnet och för att förstå de praktiska tillämpningarna. Till
en början kommer fokus vara riktat mot att förstå hur det används och vilka faktorer som är
avgörande. Sedan kommer det att utredas huruvida det borde användas och vilka argument som
talar för och emot nyttjandet av stödet.
Tabell 1. Förteckning över intervjuobjekt.
Respondent
Houman Sayedi
Jan-Erik Sandh
Johan Perslow
Lennart Weiss
Trotte Cederflod
Engström
Ulf Ingmansson

Företag
SABO
Botkyrkabyggen
Bergsundet
Veidekke

Roll
Hyresexpert
Affärsområdeschef
Verkställande direktör
Kommersiell direktör
Transaktions- och
Turbinen
affärsutvecklingschef
Svenskabostäder Kalkylansvarig

Datum för intervju
9 april 2019
15 april 2019
2 april 2019
7 maj 2019
29 april 2019
25 april 2019

3.1.8. Bearbetning av data
Samtliga intervjuer spelas in och transkriberas sedan under förutsättning att respondenten har
godkänt det. Intervjuerna transkriberas skriftligt i Microsoft Office och korrigeras grammatiskt
i den mån det inte riskerar att tolkas på fel sätt eller hamna ur kontext. Resultatet presenteras
som en tematisk analys där data som är insamlad redovisas, sammanfattas och struktureras efter
fem huvudkategorier, huvudkategorierna utformas baserat på respondenternas svar.
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3.2.

Pålitlighet & trovärdighet

Pålitlighet och validitet är två mycket viktiga faktorer som måste tas i hänsyn vid utförande,
läsande och granskande av vetenskapliga publikationer. Det är två termer och faktorer som
utgör grunden för kvaliteten på forskningen. Pålitlighet tyder på replikation och konsistens
vilket är avgörande för att producera en studie med goda och konsistenta resultat.
Trovärdigheten påverkas genom lämpligheten hos de använda metoderna, kvaliteten på
resultatet och analysen av resultat, samt i vilken mån resultatet kan användas och tillämpas mot
verkligheten (Saunders et al., 2016). Både validitet och pålitlighet kan delas upp internt och
externt. Internt syftar i större utsträckning på struktur och text inom arbetet, externt syftar på
datainsamlingen och kvaliteten på den analytiska processen (Rossiter, 2011).
Under arbetets gång kommer hänsyn tas gentemot att det finns flera faktorer som kan påverka
forskningen negativt. Till exempel ifall att datainsamlingen har brister kommer trovärdigheten
av arbetet ifrågasättas. Jävighet och brist på noggrannhet är faktorer som påverkar den
vetenskapliga nivån. För att genomföra ett arbete med en god metod och hög akademisk nivå
måste antaganden och logiska slutsatser undvikas. Data som används måste redovisas på ett
metodiskt och tydligt sätt där metoden för uppsatsen är av yttersta vikt. Det skapar en god grund
och en etablerad och känd metod som genomförs korrekt ger en högre validitet.

3.3.

Forskningsetik

Forskningsetik är ett återkommande ämne genom hela forskningsprocessen, bland annat när
forskaren söker data, primär såväl som sekundär. Etik används som en vägledning för att
förhålla sig rätt till de som är inblandade eller påverkade av arbetet (Saunders et al., 2016). Det
finns primärt två filosofier inom ämnet, deontologisk och teologisk. Deontologin grundar sig
på att forskarna har ett förhållningssätt som måste följas, om inte, ifrågasätts validiteten av
arbetet. Det teologiska synsättet tyder snarare på att resultatet avgör om forskningen är oetisk.
Forskaren måste vid beslutstagande överväga nackdelar och fördelar gentemot slutresultatet.
För att minimera riskerna för etiska konflikter kommer forskningen genomföras med den
deontologiska filosofin som tillämpas för att säkerställa samtliga källors integritet.
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4. Litteraturstudie

I litteraturstudien presenteras tidigare gjorda studier kring ämnen som är relevanta för denna
uppsats.

4.1.

Bostadsbristen

Den rådande situationen på bostadsmarknaden i Sverige är en produkt av regleringar som är
indirekt skapade av bruksvärdessystemet, höga priser på ägarmarknaden och en ojämn
distribution av upplåtelseformer. Många hävdar att systemet är ineffektivt och förhindrar
marknaden att tillfredsställa bostadsbehovet (Sandberg, 2002; Brogren och Fridell, 2007; Lind,
2012). Enligt Boverkets rapport (2011) kännetecknas en väl fungerande bostadsmarknad av att
det snabbt går att hitta en bostad oavsett vilka ekonomiska förutsättningar bostadskonsumenten
har. Vidare förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad att hyresvärdar som producenter
motiveras till att investera och bedriva en uthyrningsverksamhet (SOU 2017:65). En sämre
fungerande bostadsmarknad kännetecknas av bostadsbrist och fel utbud av upplåtelseformer
där vanliga konsekvenser är uppkomster av bland annat svarta marknader, slum-lord strategier
och segregation (Lind, 2012). I dagsläget rapporterar 240 av 290 kommuner att det råder en
bostadsbrist och upplåtelseformerna som finns på marknaden gör det svårt för ekonomiskt
utsatta att hitta en bostad (Boverket, 2019).
Underskottet av bostäder har under en längre period vart ett tydligt problem och under perioder
har även antalet hyresrätter minskat. Detta kan förklaras av att det går att byta upplåtelseform
från hyreslägenhet till bostadsrätt. 1999 var antalet hyresrätter som producerades färre än
antalet hyresrätter som konverterades till bostadsrätter. Antalet hyresrätter minskade på grund
av den lönsamhet som finns vid försäljning av fastighetsbestånd och de begränsade
hyreshöjningarna en hyresvärd kan göra (Turner, 2001). Ytterligare faktorer som kan förklara
den stora andelen hyresbestånd som görs om till bostadsrätter är att både hyresgäst och
hyresvärd ser det som ekonomiskt gynnsamt då hyresgästen har rätt att köpa bostaden under
marknadspriset (Kalbro och Lind, 2017).
Att bygga bostadsrätter är fördelaktigt med hänsyn till skatteavdrag såväl som andra avdrag.
Därav anses det vara mindre lönsamt att bygga hyresrätter, i jämförelse med bostadsrätter. Detta
gäller inte endast för fastighetsägaren utan även för individerna som avser att hitta ett boende.
Att köpa en lägenhet är mer ekonomiskt gynnsamt än att hyra, detta kan förklaras av bland
annat det rådande ränteläget (Andersson, 2014). Problematiken identifieras med att de höga
kostnaderna gör att det är svårt att ge sig in i bostadsmarknaden och de som är i störst behov av
billiga bostäder har störst svårigheter att hitta dem (Lind, 2016).

15

4.2.

Bristfälligheter i den svenska hyresmarknaden

Denna del av uppsatsen handlar om hyresregleringen i landet och vad för effekt den kan ha
haft. Ämnena som tas upp är de olika hyressättningsmetoderna och den svarta marknaden.
4.2.1. Brister inom bruksvärdessystemet
Den svenska hyresmodellen – bruksvärdessystemet ska motsvara en reglering med ett
marknadsmässigt inslag. Problematiken är att modellen, trots lagstadgarna, inte i praktiken tar
hänsyn till läge (Kalbro och Lind, 2017). Resultatet har utspelat sig starkare i vissa områden än
andra. Att vissa förorter och utsatta områden har hyresnivåer som överstiger hyran i attraktivare
områden är ett exempel på detta (Lind och Blomé, 2012).
Lind (2012) redogör i sin rapport att trots högre hyror och sämre kvalitet väljer folk att stanna
i lägenheterna i miljonprogrammen. I första hand förklaras det av att hyrorna betalas indirekt
eller direkt genom olika varianter av bidrag. Vidare resulterar den nuvarande bostadsbristen i
att folk inte har andra optioner. Slutligen benämns slumlord-strategierna som innebär att
hyresvärdarna väljer att blunda mot uppenbara överträdelser mot hyresavtalet i utbyte mot höga
hyror som resulterar ett högt avslag i driftnettot. Det höga avslaget tillåter en försäljning av ett
övervärderat bestånd (Lind, 2012). Ytterligare faktorer som kan stå till svars om varför utsatta
områden präglas av höga hyresnivåer är delvis att de hyresgäster som bor där inte vet att de har
rätt till att överklaga hyran, eller att motsätta sig hyreshöjningar.
Det bestånd som har skapats genom bruksvärdet och hyresregleringar erbjuder bostäder med
låga hyresnivåer. Dessa bestånd är att anse som under marknadsvärde vilket gör att många
försöker ta del av värdet genom bytesaffärer eller genom att hålla lägenheten inom familjen
(Lind, 2015a). Detta ökar inlåsningseffekten som i sin tur har resulterat i de långa köerna som
finns idag. Dessa köer tenderar att gynna den som är uppväxt i regionen och som har tänkt på
att ställa sig i bostadskö långt innan de egentligen behöver en bostad. Kösystemet gynnar alltså
de hushåll som är planerande och är medvetna om marknadens situation. Denna grupp
representeras med störst sannolikhet av grupper med en god ekonomi (Bustos och Örjes, 2017).
Fortsättningsvis skapar de längre köerna ett ökat upphov till segregation på hyresmarknaden.
Då det är många sökande av bostäder kan fastighetsägare lättare välja ut sina hyresgäster. De
hyresgäster som blir utvalda då är oftast individer med högre inkomster, anledningen till detta
är att en hyresgäst med god inkomst minimerar risken för uteblivna betalningar. En
fastighetsägare agerar affärsmässigt och att välja ut betalningsstarka individer är ett
fundamentalt agerande då de minskar riskerna i investeringen (Börjesson, 2018).
4.2.2. Brister med presumtionshyror
Presumtionshyror infördes som ett undantag från bruksvärdesystemet för att stimulera
produktion av hyresbostäder men även som en säkerhet för hyresvärden där de tjänar ihop sin
investering under presumtionstiden. Ett underliggande problem som hyresvärdarna identifierar
är osäkerheten efter presumtionstiden, då ska lägenheten prövas och bli en del av
bruksvärdessystemet (Boverket, 2014).
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De hyresbestånd som har nått slutet av presumtionstiden än så länge har matchat priserna för
bruksvärdet då prisutvecklingen av bruksvärdeshyrorna var större än presumtionshyrorna.
Däremot återstår osäkerheten hos de hyresvärdar som har bestånd med en presumtionstid på 15
år (Flam, 2016). Denna osäkerhet som finns förenas med en risk då hyresvärdarna står inför en
prövning som eventuellt kan leda till en minskning av hyran. Lindbeck (2016) ifrågasätter även
ifall att byggherrarna i praktiken skulle godkänna en hyressänkning utan en prövning.
Trots att hyresvärden presenterar de faktiska kostnaderna så godkänner inte
hyresgästföreningen hyrorna. De anser att den höjning som har skett de senaste åren är oskälig
och att beståndet inte ska höjas i den takt som det har gjort. Många motparter till
hyresgästföreningen har utryckt sig negativt kring dagens systematik och identifierar en
problematik i samband med det veto som finns vid förhandlingarna (Hyreskommissionen,
2018).
Det råder en osäkerhet i vilken omfattning modellen för presumtionshyror har stimulerat
bostäder. Anledningen till detta är för att det inte går att fastställa ifall att projekten skulle bli
verklighet med eller utan modellen. Däremot finns det omständigheter som talar för att
produktionen av hyresrätter har ökat. Presumtionshyressystemet har utnyttjats i stor
utsträckning av både privata och allmännyttiga fastighetsägare de senaste åren (SOU 2017:65).
Trots att de statliga stöden försvann i samband med införandet av presumtionshyror ökade
produktionen efter införandet, det anses attraktivt att använda ur en fastighetsägares perspektiv.
Fastighetsägaren har en skyddad hyra i 15 år vilket gör att de inte behöver riskera en
hyressänkning. Ovannämnda faktorer tyder på att presumtionshyror har stimulerat
produktionen av hyresbostäder (Hyreskommissionen, 2018).
De hyresrätter som producerats med presumtionshyror på senare tid har resulterat i höga hyror.
En nybyggd lägenhet med ytan 70 kvadratmeter har en månadshyra motsvarande cirka 11 000
kronor per månad. Björkvald visar i sin publikation (2017) att 54 procent av hushållen inte har
möjlighet att efterfråga en genomsnittlig prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvadratmeter
förutsatt att de inte spenderar mer än 40 procent av inkomsten på boende.
Faktum att det erbjuds bostäder och att produktionsnivåerna av hyresrätter har ökat tyder på att
presumtionshyrorna har haft en positiv effekt på utbudet av bostäder. Däremot belyser
Andersson (2014) att presumtionshyror inte är tillräckligt för att stimulera en tillfredställande
ökning av hyresbeståndet. Trots den ökade produktionen av hyresrätter finns det en stor vilja
hos både hyresgäster och hyresvärdar att byta från hyresrätter till bostadsrätter där lönsamheten
anses vara den starkaste faktorn till bytet. Ytterligare problematiska faktorer är de höga
hyresnivåer som presenteras vid förhandlingar. Följden blir strandade förhandlingar med ett
större antal egensatta hyror.

17

4.2.3. Brister med egensatta hyror
De egensatta hyrorna är ett resultat av strandade förhandlingar, vilket i enighet med
avtalsrättsliga principer tillåter hyresgästen och hyresvärden att förhandla hyran. Beroende på
storleken av beståndet kan detta medföra omfattande arbete och resurser då hyran ska
förhandlas med varje enskild hyresgäst (Hyreskommisionen, 2018). Antalet hyresvärdar som
sätter en hyra utan en förhandlingsordning har ökat, detta är ett risktagande ur många
perspektiv. För företag som har större bestånd är det inte hållbart att förhandla med varje enskild
hyresgäst. Ytterligare konsekvenser blir att hyresgästorganisationerna syfte urholkas om det
blir en ökning av egensatta hyror (Boverket, 2014).
Avtalsfriheten ger utrymme för de egensatta hyrorna och dessa borde, i sådana fall, motsvara
en marknadshyra. Fastighetsägarna sätter en hyra där de lyckas hyra ut sitt bestånd och i
dagsläget är det en efterfrågan på bostäder oavsett hyressättningsmetod (Hyreskommissionen,
2018). Då hyresgästen kan överklaga hyran och konsekvensen blir en förhandling där hyran
kan justeras både uppåt och nedåt är det ett risktagande för både parter. Denna risk borde
förslagsvis tas i hänsyn, men i praktiken gör fastighetsägare inte det. En av anledningarna är att
de reducerar risken genom att bygga så att det finns en avsaknad av jämförelseobjekt (Bustos
och Örjes, 2017).
Risken anses därmed liten på grund av att hyresgästen inte vet eller är rädd för att överklaga
hyran. Hyresgästorganisationerna är inte initiativtagande till att påverka dessa hyror med
hänsyn till att en prövning resulterar i att lägenheten hamnar i bruksvärdesbeståndet. Risken är
då att en lägenhet med hög hyra hamnar i bruksvärdebeståndet och det sker en succesiv ökning
av hela beståndet (Faust och Karreskog, 2017).

4.3.

Svarta marknaden

Den svarta marknaden kan definieras på flera olika sätt. Nedan kommer de faktorer som
behandlas som den svarta marknaden benämnas och kategoriseras i enighet med Boverket
(2011): Otillåten andrahandsuthyrning, handel av hyreskontrakt och bedrägeri.
Det nuvarande hyressättningssystemet utgör ett skydd för hyresgästen där hyresvärden inte har
rätten att göra oskäliga hyreshöjningar samt att hyresgästen har en stark besittningsrätt. Den
rådande bostadsbristen har resulterat i en obalans i marknaden där efterfrågan är väsentligt
större än utbudet (Flam, 2016). Efterfrågan är naturligtvis som störst på billiga hyresrätter i
attraktiva lägen där det väldigt lätt kan skapas en svart bostadsmarknad. Då efterfrågan på
dessa objekt är stor saknas det vilja att säga upp kontrakten, hyresgästerna väljer istället att
behålla dessa eller att hyra ut olagligt i andra hand (Bergendahl, Löfmark och Lind, 2015).
Enligt hyreslagen är det tillåtet att hyra ut en lägenhet i andra hand, antingen genom samtycke
eller under särskilda skäl. Andrahandsuthyrning innebär att någon använder lägenheten
självständigt (SOU 2015:48). Att ha inneboende räknas inte som andrahandsuthyrning, vilket i
kombination med övriga skäl skapar grunder för att kringgå reglerna kring
andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrningen resulterar oftast i högre oskäliga hyror där den
hyresgäst som har förstahandskontraktet får en inkomst (Lind, 2005).
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Detta trots att lagstiftningen nämner att hyran skall vara skälig och inte påtagligt högre än hyran
för lägenheter med likvärdigt bruksvärde 12 kap. 55 § jordabalken. Trots att hyran anses vara
oskälig är det svårt att påverka situationen då andrahandshyresgästen oftast är medveten om att
uthyrningen är otillåten. Vidare är hyresgästen ofta beroende av kontraktet och har ett stort
behov av bostaden, det finns då få incitament att överklaga hyran (Boverket, 2011).
Ytterligare aspekter som behandlas i den svarta bostadsmarknaden är handeln av hyreskontrakt.
Grundregeln är att det är tillåtet att överlåta sin lägenhet för att byte till en annan bostad, det
kräver dock samtycke från hyresvärden. I regel ska samtycke ges om det inte är en olägenhet
för hyresvärden eller om det finns andra skäl som talar emot bytet. Inom rekvisitet “andra skäl”
innefattas även att hyresgästen begär ersättning för bytet enligt 12 kap. 35 § jordabalken. Idag
finns det en stor efterfrågan på billiga hyresrätter i attraktiva lägen, därmed finns det en stark
köpvilja och förstahandskontrakt kan säljas till högt pris. I praktiken förekommer det
överlåtelser/transaktioner som benämns som skenbyte. Ett skenbyte ser ut som ett normalt byte
utåt sett men i praktiken är det endast en lägenhet inblandad. Skenbyten förutsätter oftast att det
är en oseriös hyresvärd som samarbetar med en svartmäklare (Lind, 2005).
De två ovannämnda strategierna gynnar oftast samtliga inblandade parter, därav finns det ett
intresse att genomföra andrahandsuthyrningen eller bytet. Däremot finns det individer som
utnyttjar eller blir utnyttjade genom olika typer av bedrägerier där den drabbade parten ofta är
ovetande om situationen (Boverket, 2011).

4.4.

Standardhöjningar

Hyresregleringen i Sverige har lett till att hyran i en hyresrätt endast får höjas om
lägenhetsstandarden höjs till en standard som anses vara högre än lägenhetens ursprungliga
skick. Vardagligt lägenhetsunderhåll är sådant som ingår i hyran och sådant underhåll kan
därför inte användas som standardhöjande åtgärd, vilket begränsar möjligheterna till
hyreshöjningar. Detta har lett till att det har skapats ekonomiska incitament att genomföra
standardhöjande åtgärder på befintligt bestånd under en bostadskris. Detta innebär att
byggherrar investerar kapital, som kan användas till att bygga nytt, på standardhöjande åtgärder.
Vad som kan ses med dessa standardhöjande åtgärder är att den möjliga hyreshöjningen, som
är en följd av den standardhöjande åtgärden, ofta är högre än vad som rättfärdigas i relation till
kostnaderna för dessa förbättringar (Lind, 2015a).
Detta kan även kopplas till nyproduktionshyrorna som ligger nära den så kallade
marknadshyran. Hyresregleringen som råder över det äldre bostadsbeståndet i Sverige har lett
till ett visst eftersläp av hyresnivåerna i relation till marknadshyran. En konsekvens av de höga
nyproduktionshyrorna är att det vid renovering av befintligt bestånd, till
nyproduktionsstandard, leder till en markant hyreshöjning. I ett sådant fall kan fastighetsägaren
först höja hyran för att lägenhetsstandarden höjs, men även ta igen en bit av eftersläpet som
skett mellan gammalt och nytt bostadsbestånd i landet som en följd av hyresregleringen. Detta
har skapat stora ekonomiska incitament för fastighetsägare att renovera det äldre
fastighetsbeståndet till nybyggnadstandard (Lind, 2015b).
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Allt detta stärks vidare av faktumet att medan hyresreglerna i Sverige tillåter hyreshöjningar för
standardhöjande åtgärder, finns det inga regler som leder till en hyressänkning i samband med
att en lägenhet försämras. På grund av detta finns det inget större utbud av hyresrätter med
sämre kvalitet och lägre hyra som fyller behovet för hushåll med lägre inkomst (Lind, 2015a).
Enligt Rosenthal (2014) ska bostäder av denna sort finnas tillgängliga i en välfungerande och
konkurrenskraftig marknad.
Hyresnivåer och hur de sätts är viktiga faktorer i ett land med hyresreglering. Dessa faktorer är
även viktiga och spelar stor roll för en fastighetsägare och hur fastighetsägaren tar strategiska
beslut om underhåll och standardhöjningar av beståndet. För att ett sådant system ska funka så
bra som möjligt bör det finnas regler som gör det möjligt med hyressänkningar när standarden
i en lägenhet försämras (Blomé, 2012). I Sverige finns det dock inget system som kräver
hyressänkningar som en följd av standardförsämring i en lägenhet. Det finns en mängd
exempel, en av de mer populära är studien som genomfördes av Lind och Blomé (2012). Lind
och Blomé (2012) visade att det, i de undersökta områdena, finns hyresrätter som har en lägre
standard än andra hyresrätter i närliggande områden, men att hyrorna i dessa lägenheter är lika.
Detta betyder att hyresgäster som bodde i hyresrätter med sämre kvalitet än liknande hyresrätter
i närområden betalade minst lika mycket i hyra, men bodde i en lägenhet med lägre standard.
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4.5.

Produktionskostnader och byggkostnader

I storstadsområdena 4 var produktionskostnaden 5 per lägenhetsarea i genomsnitt 36 500 kronor
under 2017. Detta är hela tio procent högre än riksgenomsnittet på 33 200 kronor.
Produktionskostnaden i storstadsområdena har tagit rejäla steg under de senaste åren, år 2015
var produktionskostnaden per lägenhetsarea i genomsnitt 32 000 kronor, år 2016 låg denna
summa på 34 400 kronor (SCB, 2018). 6 De stigande produktionskostnaderna är inte en produkt
av något markandsomvälvande som har skett under de senaste åren på fastighetsmarknaden,
utan har ökat under ett antal år, ända sedan tidigt 2000-tal.
35 000 kr
32 500 kr
30 000 kr
27 500 kr
25 000 kr
22 500 kr
20 000 kr
17 500 kr
15 000 kr

Figur 1. Produktionskostnad/BOA för hyresrätter i Sverige. Källa: SCB.
På grund av det gynnsamma läget som god konjunktur, lågt ränteläge och goda lönevillkor har
nyproduktionen i landet väsentligt ökat under de senaste åren. Ändå är bostadsbyggandet inte i
närheten av att möta den efterfrågan som finns på marknaden. Efterfrågan på marknaden är inte
i närheten av att vara mättad, ändå finns det indikationer på att tillväxttakten avtar, där
kapacitetsbrist och byggkostnader identifierats som orsakerna. Produktivitetsutvecklingen har
varit väsentligt sämre när det kommer till bostadsbyggande relativt övriga industrier
(Konkurrensverket, 2018). Vidare har faktorprisindex 7 (FPI) under en längre tid ökat snabbare
än konsumentprisindex (KPI).
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Figur 2. Tillväxt av FPI och KPI. Källa: SCB.
4

Med Storstadsområdena i Sverige syftas det på Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö.
Med produktionskostnader avses alla kostnader från början av ett projekt tills att projektet står klart.
6
Produktionskostnaderna som redovisats avser byggandet av hyresrätter.
7
FPI mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande.
5
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Den rejäla tillväxten i produktionskostnader för bostäder kan delvis krediteras till
regeländringar om höjda krav på energieffektiviteten i en byggnad (Borg och Song, 2015). Det
är dock svårt att tro att de höga produktionskostnaderna är en produkt av energikrav på
byggnader, även om dessa säkerligen har haft en effekt. På grund av det gynnsamma läget och
den goda lönsamhet som finns på marknaden finns det inga större incitament för arbete med
kostnadseffektivisering. Detta har bland annat resulterat i att Sverige har väsentligt högre
byggmaterialkostnader än andra europeiska länder (Konkurrensverket, 2018).
Det finns även strukturella problem i byggindustrin. Produktionsprocesserna består fortfarande
av många ineffektiva processer som har stagnerat på grund av en statisk utveckling utan någon
högre grad av innovation. Detta behöver åtgärdas, inte bara av byggföretagen, utan även på
statlig och kommunal nivå. Åtgärder som förbättrar förutsättningar för ett ökat och billigare
bostadsbyggande behöver genomföras med hjälp av ett utökat utbud av kommunal och statlig
mark (Konkurrensverket, 2018).
De stigande produktionskostnaderna är troligen en faktor som har lett till ett minskat byggande
av hyresrätter och ett ökat byggande av bostadsrätter. Bostadsrätter är inte endast skattemässigt
gynnade, det finns även en högre betalningsvilja för bostadsrätter bland konsumenter. Det är
även mer lönsamt att investera pengar i bostadsrätter på grund av att investerare får tillbaka sina
investerade pengar fortare än vid byggandet av hyresrätter (Eriksson och Lind, 2005). Det finns
flertalet studier som visar att det, på grund av ränteavdraget, är billigare att bo i en bostadsrätt
än en hyresrätt, vilket kan vara en anledning till att konsumenter har en högre betalningsvilja
för bostadsrätter (Se Hyresgästföreningen, 2013).
Det finns dock ingen säkerhet i att produktionskostnaden är anledningen till de höga
boendekostnaderna. Om fokus läggs på byggkostnader och effekten av lägre byggkostnader
undersöks är det inte säkert att boendepriser avtar. En hög prisnivå på bostadsmarknaden
kännetecknas av ett utbud som halkat efter efterfrågan. På en konkurrenskraftig marknad
auktioneras byggrätter ut till högstbjudande part. Den summa en fastighetsutvecklare är villig
att betala för mark eller byggrätter beror på intäkterna som bygget kommer generera. Desto
lägre byggkostnader en fastighetsutvecklare har desto mer betalningsvillighet har
fastighetsutvecklaren för mark. Detta skapar en konkurrens mellan fastighetsutvecklare som
drar upp markpriser. I en sådan situation skulle lägre byggkostnader inte resultera i lägre priser
till konsumenter, utan till högre markkostnader (Lind, 2019).
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4.6.

Konkurrenssituationen på den svenska bostadsmarknaden

En poäng som ofta uttrycks när det kommer till den svenska byggmarknaden är att den
domineras av ett få antal företag (SOU 2015:48). När det kommer till bostadsbyggandet är det
naturligt för byggherrar att fokusera på segmenten med högst lönsamhet. Detta innebär att om
byggherrar anpassar affärsmodellen för att tillfredsställa ett högprissegment, minskar
incitamenten för byggherrarna att utveckla bostäder som inriktar sig på andra målgrupper.
År 2016 stod Skanska, NCC, PEAB och JM för 65 procent av de 30 största företagens
omsättning. År 2013 var det genomsnittliga antalet anbudsgivare i allmännyttans upphandlingar
4,1 vilket är lägre än den totala upphandlingsmarknaden där genomsnittet var 4,6 anbudsgivare.
I nästan 20 procent av upphandlingarna var det två eller färre anbudsgivare och i 43 procent av
upphandlingarna var det tre eller färre anbudsgivare. I allmännyttans upphandlingar vann tre
rikstäckande byggentreprenörer omkring 40 procent av dessa (Konkurrensverket, 2018).
De enda som kan konkurrera med de rikstäckande entreprenörerna är större lokala
byggentreprenörer. Det vill säga entreprenörer som endast verkar i en viss ort och som har
etablerat sig själva som ett pålitligt företag i orten. Upphandlare anser att det är svårt att få in
anbud från små och medelstora företag (SME) och att de därför vinner väldigt få upphandlingar.
På grund av fokusen som läggs på stora projekt, kraven på omsättning, finansiell stabilitet och
referensobjekt har de stora företagen en stor fördel vid upphandlingar (Konkurrensverket,
2018).
Avsaknaden av konkurrens från SME är dock inte det enda problemet. I en undersökning från
Konkurrensverket visades det att förutom Veidekke, som under en lång tid varit etablerade i
Sverige, var det endast ett annat utländskt byggföretag som under den undersökta tidsperioden
lämnade in ett anbud. Det företaget vann inte upphandlingen. Det finns en nästintill total
avsaknad av utländsk konkurrens på den svenska byggmarknaden (Konkurrensverket, 2018).
Det finns ett utrymme för fler anbudsgivare som behöver fyllas. År 2016 genomförde Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) en undersökning bland 64 medlemsföretag.
Undersökningens syfte var att granska antalet anbud medlemsföretagen fick på sitt senaste
nyproduktionsprojekt. Resultatet visar att i 81 procent av upphandlingarna var det tre eller färre
anbudsgivare (SABO, 2016). Det låga antalet anbudsgivare indikerar att konkurrensen minskat,
detta riskerar att driva upp priser som redan är höga (Konkurrensverket, 2018).
Tabell 2. Antalet anbudsgivare i upphandlingar i SABOs genomförda undersökning.
Andel av upphandlingar
3%
27 %
34 %
17 %

Antal anbudsgivare
0
1
2
3

23

Bostadsbyggandet som domineras av ett få antal entreprenörer har inte fullt ut stoppat nya
aktörer från att etablera sig. De nya aktörerna etablerar sig dock oftast på, vad som definieras
för de nya aktörerna, som lokala områden. På grund av detta är dessa aktörer beroende av
kommunal mark, samt att processerna kring planarbete och markanvisningar är effektivt och
transparent (SOU 2015:105). Ett mer proaktivt planarbete som leder till att bostadsbyggandet
kan genomföras av såväl stora som mindre byggherrar kan bidra till ökad konkurrens och
bostadsbyggande (Konkurrensverket, 2018)
Bostadsbyggande är en verksamhet som klassificeras som kapitalkrävande. Om en byggherre
anlitar en entreprenör eller väljer att genomföra projektet på egen hand krävs mycket kapital
eftersom utgifterna kommer långt innan intäkterna. På grund av detta är det oftast endast de
större företagen som kan genomföra ett projekt med en större del egenfinansiering. Det är även
svårare för SME att finansiera delar av projekt genom banklån. Bankernas höga krav, samt
kraven på finansiell stabilitet och omsättning är lättare att uppfylla för de större företagen
(Dir. 2014:75).
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4.7.

Bostadssubventionering ur ett internationellt perspektiv

Statliga subventioner inom bostäder finns i många olika former. De kan rikta sig mot individer
och grupper genom direkta betalningar eller indirekt genom skattelättnader samt billiga lån
(Hoek-Smit och Diamond, 2003). Det finns för- och nackdelar med båda delarna. Ett exempel
är Priemus och Boelhouwer (1999) där de ger exempel från europeiska länder som har fått
ökade produktionskostnader som konsekvens av indirekta subventioner. Ett annat exempel är
Wien-modellen som är en typ av social bostadssubventionering. Denna modell har haft ett
mycket positivt utslag och Wien har blivit framröstad som den mest hållbara staden flera gånger
(Pelling, 2019). Bostadssubventioner är ett brett diskuterat ämne där utfallen varierar beroende
på land. Nedan ges exempel på olika typer av subventioner ur ett internationellt perspektiv.
4.7.1. England
Sociala bostäder i England har under åren successivt minskat och förändrats från att rikta sig
mot hushåll med olika inkomster till de hushåll som har störst behov. En av de underliggande
faktorerna till detta är optionen att köpa sociala bostäder. En analys gjord av John Hills (2007)
redogör att cirka fyra miljoner hushåll bor med hjälp av subventioner. Där identifieras en tydlig
inlåsningseffekt då 80 procent av de som bor i socialbostäder har gjort det under längre perioder.
Historiskt har subventionerna skiftat från utbudssidan till efterfrågesidan där den vanligaste
subventionen är “Housing benefit”. Housing benefit är ett riktat stöd mot utsatta
låginkomstgrupper. Stödet täcker en stor del av hyran vilket gör att det krävs en drastisk
inkomstökning för att ett hushåll ska ha en bättre ekonomisk situation utan stödet än med stödet.
Enligt Hoek-Smit och Diamond (2003) bidrar detta till en fattigdomsfälla.
Den andra sidan är Housing associations som tillför bostäder under marknadspris. Dessa är icke
vinstdrivande organisationer som vid behov, får finansieringsstöd av regeringen (William och
Whitehead, 2015). Tanken bakom sociala bostäder i England är att de ska erbjuda billiga
bostäder i områden där det finns en blandning av inkomstgrupper. Cirka hälften av de sociala
bostäder som erbjuds är placerade i områden som anses utsatta och andelen har ökat sedan 1991
(Hills, 2007). De sociala bostäder som erbjuds är fundamentala för att stödja de ekonomiskt och
socialt utsatta hushållen, problematiken ligger i att de billigare bostäderna är till stor del
placerade i segregerade områden (Ham och Manley, 2009).
4.7.2. Frankrike
Det finns primärt tre typer av sociala bostäder i Frankrike och de är utformade efter en
behovsprövning. PLAI lämpar sig för hushåll i stort behov, PLUS för normala socialbostäder
och slutligen PLS som är för de som är i mindre behov av socialbostäder (Scanlon, 2014).
Systemet är utformat genom att bebyggelsen subventioneras genom bidrag, billigare lån och
skattelättnader riktade mot fastighetsutvecklare. Det finns även subventioner riktade gentemot
efterfrågasidan där hyrestagarna inkomstprövas. Tanken med systemet är att det ska vara
generellt och tillämpat för de flesta då det högsta taket möjliggör att 46 procent av alla hushåll
i Frankrike är kandidater för socialbostäder. Problematiken ligger i att 70 procent av de sökande
kommer från de 30 procent med lägst inkomst vilket i praktiken gör socialbostäder riktat mot
låginkomsthushåll (Scanlon, 2014).
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Ett exempel på socialbostäder i Frankrike är ”Grand Ensembles” som skapades efter andra
världskriget. Likt miljonprogrammen i Sverige byggde staten bostäder i mycket stor skala och
billigt pris. Skillnaden var dock att bebyggelsen var riktad mot grupper med lägre inkomster.
Den stora bebyggelsen lindrade behovet av bostäder men kort därpå visade det sig ha stora
förluster ur ett socialt perspektiv. Att gruppera låginkomsttagare, bestående av i stor grad
nyanlända i kombination med perioder av lågkonjunktur, resulterade i en ökad segregation och
en inlåsningseffekt som var kostsamt för staten då utsatta grupper var i stort behov av hjälp.
Följden av att skapa bostäder för låginkomstgrupper i större skala gav upphov till en ökad
segregation (Wong och Goldblum, 2015).
4.7.3. USA
I USA har bostadssubventioner funnits under en väldigt lång tid, landets första försök till
bostadssubventioner gjordes år 1937. Under denna tid har landet provat ett antal
tillvägagångssätt som är riktade mot att förbättra förutsättningarna för hushåll med låg inkomst.
Landets största bostadssubvention är vad de kallar för Section 8 of the Housing Act of 1937.
Huvudmålet med Section 8 är att bistå låginkomsthushåll som söker hyresbostäder på den
privata marknaden (Grigsby och Bourassa, 2003).
Section 8 fungerar på så vis att ett låginkomsthushåll som kvalificerar sig för subventionen får
en kupong av myndigheterna. Hushållet har efter detta 120 dagar på sig att hitta en lämplig
bostad på den privata marknaden. Bostaden måste passera en kvalitetsinspektion samt en
hyresbedömning mot andra jämförbara bostäder. Om bostaden klarar dessa inspektioner och
hyresvärden är villig att hyra ut till hushållet ingås ett hyresavtal med hushållet och ett
hyresavtal med den statliga myndigheten. I dessa avtal står det att hushållet ska betala
hyresvärden 30 procent av hushållets bruttoinkomst och att myndigheten står för resten av
summan. Efter detta görs det en årlig bedömning av hushållets inkomst samt bostaden för att se
om de fortfarande kvalificerar sig för subventionen (Grigsby och Bourassa, 2003).
Ett av huvudproblemen som lyfts mot Section 8 är att det inte längre är sann
bostadssubventionering, utan har blivit ett slags inkomststöd. Utöver detta lyfts Section 8 fram
som ett exempel på en statlig subventionering som har misslyckats med att anpassa efter
förändringar på marknaden. Vidare poängteras det att subventioneringen ger en del
låginkomsthushåll lite för mycket hjälp och därmed bistår hushållen med bättre bostäder än
många icke-subventionerade hushåll har möjlighet att bo i. Detta är ett problem då syftet med
program av detta slag är att minska samhälleliga orättvisor, men i sådana här fall bidrar
lösningen till problemet (Grigsby och Bourassa, 2003).
4.7.4. Österrike
Österrike har flera gånger prisats för en mycket lyckad bostadspolitik där
bostadstillgängligheten är god och segregationen är mycket låg. Vad är det då som gör att
Österrikes bostadspolitik är så lyckad jämfört med resterande Europiska länder som bedriver
social bostadspolitik? Österrikes bostadspolitik, tillskillnad från stora delar av Europa,
fokuserar inte på ägande av bostäder (Amann och Mundt, 2006).
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Den största delen av nybyggnation är hyresrätter och i Wien finns det cirka 890 000 bostäder
varav 220 000 är kommunala hyreslägenheter, ytterligare 200 000 lägenheter är byggda med
subventioner och hyrs ut billigt. 60 procent av Wiens befolkning bor i subventionerade
hyresrätter och 80 procent totalt bor i hyresrätter (Pelling, 2019).
Wien stad riktar årligen cirka 620 miljoner euro till bostadssubventioner. Cirka 330 miljoner
går till nyproduktion, 220 miljoner till renoveringar av befintligt bestånd och 70 miljoner i
riktade bidrag. En stor del av subventionerna som är riktade till nyproduktion är statliga lån
som blir återbetalda med amortering. För att få ett statligt stöd finns det en del formkrav för
både utvecklare och hyresgäst. Som hyresgäst finns det en maximal inkomst som är tillåten,
det måste finnas ett behov i form av trångboddhet och att personen inte har flyttat hemifrån eller
har andra specialbehov. Ytterligare formkrav är att individen endast får tacka nej till en
lägenhet, om individen tackar nej till andra lägenheten får den vänta i tre år. För utvecklaren
finns det också en del formalia att följa. Det finns en vinstbegränsning där avkastning på eget
kapital eller vinstuttag får uppgå till 3,5 procent. Byggplikt, vilket innebär att eget kapital måste
återinvesteras i socialt bostadsbyggande och slutligen ett generationsavtal som begränsar hyran
efter finansieringstiden (Pelling, 2019).
Modellen skapar goda förutsättningar för individer som söker bostad, däremot finns det en del
framtida utmaningar. Inkomstskillnaderna börjar bli tydligare och de som efterfrågar
subventionerade bostäder är mer utsatta (Pelling, 2019). De ökade markkostnaderna har
resulterat i att fler sociala bostadsprojekt flyttas till utkanterna av städerna och anses nu riskera
den stabila hyresnivån som har existerat. Variationen av bostäder erbjuder olika standarder för
olika behov, därmed kan billiga hyror erbjudas till alla inkomstgrupper. En vanlig lägenhet kan
till exempel vara utan kök eller ha annan begränsad utrustning i utbyte mot en lägre hyra
(Pelling, 2019).

4.8.

Social housing i Sverige

Social housing, eller socialbostäder som det framöver kommer kallas i denna uppsats, finns inte
i Sverige. Samtliga politiska partier är överens om att socialbostäder, i dess sanna bemärkelse,
inte ska existera i Sverige. Med detta menar politikerna att det inte ska finnas någon del av det
svenska bostadsbeståndet som är reserverat för låginkomsthushåll (Lind, 2014). Så länge detta
inte förändras kommer socialbostäder, per definition, inte existera i Sverige.
En fråga som ofta lyfts fram är varför allmännyttorna i landet inte är mer öppna för hushåll med
låg inkomst. Detta är på grund av förändring som skedde år 2011. År 2011 bedömdes det att
subventioner till allmännyttor, som skulle möjliggöra för de att tilldela lägenheter till
låginkomsthushåll, ansågs bryta EU:s konkurrenslag. Detta gav den svenska regeringen två val.
Antingen kunde staten subventionerna allmännyttorna så att de i sin tur kan fokusera på att
tilldela lägenheter till låginkomsthushåll, eller så kunde allmännyttorna vara affärsmässiga och
deras bestånd vara öppet för alla. Alternativet som skulle klassas som socialbostäder avvisades
av samtliga politiska partier och den nya lagstiftningen löd att allmännyttorna ska drivas på ett
affärsmässigt sätt (Lind, 2014).
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Eftersom allmännyttorna måste drivas på ett affärsmässigt sätt nekas ofta hushåll som inte har
en stadig inkomst eller har en befläckad historik, exempelvis en betalningsanmärkning, tillgång
till en lägenhet. Vidare drivs allmännyttorna i Sverige inte som en del av kommunen.
Allmännyttorna har egna styrelser och är utom räckhåll för direkt politisk kontroll (Lind, 2014).

4.9.

Det långsiktiga investeringsstödet

Det långsiktiga investeringsstödet påbörjades den 1 januari 2017. Syftet med stödet var bland
annat att driva byggandet av hyresrätter och bostäder för studenter med rimliga
boendekostnader (Boverket, 2017). Från och med stödets införande, fram tills dess slopande,
beviljades bidrag till en totalsumma om ungefär fem miljarder kronor fördelat över hela landet
(Se Bilaga 2). Investeringsstödet har mött kritik från flera håll på grund av dess utformning och
vad det har åstadkommit.
Enligt den promemoria som föregick förordningarna om investeringsstödet är en avsikt med
stödet bland annat att öka utbudet av nya hyresrätter som har lägre hyra än den övriga
nyproduktionen. Hyresrätter som med hög hyra där målgruppen är betalningsstarka hushåll
kommer fortsätta byggas. Det är då inte rimligt att hyresrätter byggda med investeringsstödet
och som därmed har pressade hyror inte i första hand kommer till hushåll med låg eller
genomsnittlig inkomst. Vidare uttrycktes det även i promemorian att stödet bör utformas på ett
sätt som leder till att byggkostnader nedpressas (Ds 2015:35).
Ytterligare en avsikt med stödet är att subventionera byggandet av bostäder för att bidra till en
bättre social blandning. Stödets avsikt att försöka lyckas med detta utan att vara socialbostäder
har misslyckats enligt en undersökning av Fastighetsägarna. Syftet med undersökningen var att
utreda om stödet har bidragit till en bättre social blandning och om stödet har nått rätt hushåll.
Undersökningen visar att stödet inte har nått de grupper som ursprungligen avsetts. De som är
bosatta i husen byggda med investeringsstöd har en disponibel inkomst som är högre än
medianvärdet för disponibel inkomst i den aktuella kommunen och i riket som helhet.
Undersökningen visar även att andelen boende med hög disponibel inkomst är högre och
andelen fattiga är lägre i lägenheter som har byggts med investeringsstödet. Det är inte
oförväntat att det är en lägre andel fattiga som är bosatta i lägenheter byggda med stödet. Detta
på grund av att hyran som kan tas ut, även om bygget sker med investeringsstödet, inte är
mycket lägre än en hyra som kan tas ut om det var ett traditionellt bygge (Broman och Lindvall,
2018).
Eftersom andelen fattiga inte utgör en märkvärdig andel av boendena i lägenheter byggda med
investeringsstödet har kritik riktats mot hur skattepengarna har använts. Undersökningen
överväger risken att stödet har försämrat villkoren för hushållen med sämst ekonomi.
Regeringen hade budgeterat över 11 miljarder kronor till investeringsstödet. 8 Undersökningen
påstår att detta är skattepengar som kunde ha använts på åtgärder med en högre träffsäkerhet än
investeringsstödet har haft på sin målgrupp (Broman och Lindvall, 2018).

8

Hela summan nyttjades inte innan stödet avskaffades.
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Investeringsstödet utformades som en subvention som skulle bistå i byggandet av bostäder som
under normala förhållanden inte hade byggts. Även denna punkt har mött kritik från flera håll.
Kritiker påstår att stödet ofta använts till att bistå byggprojekt som hade genomförts även utan
investeringsstödet (Attefall, 2016; Ekelund, 2017; Lennebo, 2017).
När investeringsstödet används i en byggkostnadskalkyl liknar det på många sätt ett bidrag som
sänker byggkostnaderna. Det blir därför endast lönsamt att använda sig av stödet om hyresnivån
i kalkylen, utan investeringsstödet, är relativt låg i relation till övriga marknaden. En sådan
hyresnivå uppkommer dock endast i en marknad som är i balans. En undersökning av vart
kostnadseffektiva hustyper har byggts och vart investeringsstödet främst har utnyttjats visar att
det är i lägen med låga markpriser. Ett problem med detta är dock att låga markpriser antyder
att bostadsbristen inte är så stor, vilket framhäver frågan om bygget var nödvändigt. För att
åtgärder av detta slag ska vara effektiva behöver de kombineras med åtgärder som ökar utbudet
av byggrätter i områden med höga bostadspriser (Lind, 2019).
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5. Resultat

I detta kapitel av uppsatsen presenteras den genomförda kassaflödeskalkylen samt resultatet
från intervjustudien.

5.1.

Kalkyl

Kalkylen genomförs i syftet att jämföra ett bygge som genomförs med investeringsstödets
regler mot ett bygge som genomförs på det traditionella viset, det vill säga utan något stöd.
Kalkylen är baserad på ett hus med 60 lägenheter, där lägenhetsfördelning ser ut som redovisat
i tabell 3.
Tabell 3. Lägenhetsdistributionen som har använts i byggkalkylen.
Lägenhetstyp
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

Antal lägenheter
15
25
15
5

Yta per lägenhet
30
45
74
90

Total yta
450
1125
1110
450
3135

Normhyran/m2 är satt som 1 550 kr/m2 i samtliga byggkalkyler som genomförs med
investeringsstödet. Normhyran/m2 i det vanliga fallet är områdesbaserat. Det vill säga att
normhyran i de fallen är bestämt som normhyran för nyproduktion i det specifika området.
Även direktavkastningen är områdesbaserad och väljs baserat på det område som det fiktiva
bygget sker i. Direktavkastningen är framtagen ur Datscha. Direktavkastningen som rapporteras
i Datscha är väldigt generell för marknaden i sin helhet och är inte lika för alla fastigheter.
Enskilda fastigheter har enskilda risker som behöver tas i åtanke vid bestämmandet av en
direktavkastning. Vid utförandet av en kalkyl för ett verkligt bygge bör en mer genomgående
beräkning genomföras innan direktavkastningen bestäms.
Enligt SCB (2018) var produktionskostnaden/m2 i storstäderna ungefär 36 500 kr/m2. Detta
värde är dock från 2017 och dras ner av byggen utförda i Göteborg och Malmö, där
produktionskostnaderna är lägre än i Stockholm. Vidare är byggen i Stockholm väldigt
komplicerade, ofta med krångliga byggen på svårarbetad terräng och krav på garage under
markplan, detta kan orsaka rejäla kliv i byggkostnaderna. Som en följd av detta är de använda
produktionskostnaderna högre än de värden som SCB har rapporterat för storstadsområdena.
Drift- och underhållskostnader har bestämts till 250 kr/m2.
En känslighetsanalys har utförts i båda beräkningarna. Känslighetsanalysen är satt som en
förändring i direktavkastningen med 0,25, 0,50, -0,25 och -0,50 procent.
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5.1.1. Mariehäll
Mariehäll ligger i Bromma som är lokaliserad i västra delen av Stockholms kommun. Mariehäll
är en god representant för den genomsnittliga hyresnivån i Bromma. Normhyran för fallet med
det traditionella bygget har satts som 1 960 kr/m2. Normhyran har hämtats från Stockholms
bostadsförmedling och gäller för nyproducerade lägenheter. Direktavkastningen har hämtats
från Datscha och är satt som 3,75 procent. Kalkylräntan är satt som 5,75 procent, det vill säga
direktavkastningen plus det långsiktiga inflationsmålet. Produktionskostnaden i detta fall är satt
till 50 000 kr/m2.
Tabell 4. Bygge i Mariehäll inklusive investeringsstödet.
Inklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

1 746

5 474 318

250

783 750

1 496

4 690 568

Exkl . s töd

39 899

125 081 818

Grunds töd

5 843

18 318 000

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringsbedömning

Stöd, extra energi pres ta nda

-

-

Överkompens a ti on

-

-

Bedömt vä rde

45 742

143 399 818

Produkti ons kos tna d

50 000

156 750 000

Nettonuvärde

-

4 258

-

13 350 182

-8,52%

-

1 409

-

4 415 766

-2,82%

Känslighetsanalys
Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %
Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

1 880

5 893 175

3,76%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 % -

6 752

-

21 167 795

-13,50%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 % -

8 952

-

28 065 690

-17,90%

Som det påvisas i tabell 4 går kalkylen inte ihop i fallet med investeringsstödet. Grundfallet
med investeringsstödet returnerar ett nettonuvärde som är negativt, investeringen är därmed
inte lönsam. Känslighetsanalysen visar att det krävs en direktavkastning på 3,25 procent eller
lägre om fallet med investeringsstödet ska vara lönsamt. Detta innebär att i ett område som
Mariehäll är det inte lönsamt att använda sig av investeringsstödet.
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Tabell 5. Bygge i Mariehäll exklusive stödet.
Exklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

2 208

6 922 364

250

783 750

1 958

6 138 614

Bedömt vä rde

52 216

163 696 364

Produkti ons kos tna d

50 000

156 750 000

2 216

6 946 364

4,43%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %

5 945

18 638 961

11,89%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

10 249

32 130 420

20,50%

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringbedömning

Nettonuvärde
Känslighetsanalys

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 % -

1 048

-

3 284 659

-2,10%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 % -

3 927

-

12 312 032

-7,85%

Tabell 5 visar att kalkylen går ihop om bygget skulle genomföras utan investeringsstödet.
Bygget returnerar en positiv avkastning och ett nettonuvärde som representerar en lönsam
investering. Känslighetsanalysen som är baserad på en förändring i direktavkastning visar dock
att byggkalkylen är känslig till förändringar. Som det påvisas i känslighetsanalysen går
projektet från att vara mer lönsamt till att inte vara lönsamt överhuvudtaget beroende på
justeringen i direktavkastningen. I en ekonomi som inte är på väg mot en nedgång och där
riskerna inte förväntas öka är en ökning i direktavkastning osannolikt och därav är detta projekt,
i en sådan ekonomi, oftast lönsam.
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5.1.2. Skärholmen
Området i detta fall är Skärholmen som ligger i Södra Stockholm. Området har valts eftersom
det är en del av Stockholms kommun, men har en rimligare hyresnivå än den övriga kommunen.
Normhyran för det traditionella bygget har satts som 1 850 kr/m2. Normhyran har hämtats från
Stockholms bostadsförmedling och gäller för nyproducerade lägenheter. Direktavkastningen
har hämtats från Datscha och är satt som fyra procent. Kalkylräntan är satt till sex procent, det
vill säga direktavkastningen plus det långsiktiga inflationsmålet. Produktionskostnaden i detta
fall är satt till 45 000 kr/m2.

Tabell 6. Bygge i Skärholmen inklusive investeringsstödet.
Inklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

1 746

5 474 318

250

783 750

1 496

4 690 568

Exkl . s töd

37 405

117 264 205

Grunds töd

5 843

18 318 000

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringsbedömning

Stöd, extra energi pres ta nda

-

-

Överkompens a ti on

-

-

Bedömt vä rde

43 248

135 582 205

Produkti ons kos tna d

45 000

141 075 000

Nettonuvärde

-

1 752

-

5 492 795

-3,89%

Känslighetsanalys
Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %

742

2 324 818

1,65%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

3 591

11 259 234

7,98%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 % -

3 952

-

12 390 690

-8,78%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 % -

5 908

-

18 522 152

-13,13%

Tabell 6 påvisar att kalkylen inte går ihop i fallet med investeringsstödet. Grundfallet returnerar
ett nettonuvärde som är negativt, investeringen är därmed inte lönsam. Känslighetsanalysen
visar dock att en minskning med 0,25 procent i direktavkastningen, till 3,75 procent, leder till
en lönsam investering. Ett projekt som är beroende av en justering i direktavkastning för att bli
lönsamt är inte optimalt, därav är det inte lönsamt att bygga med investeringsstödet i ett område
som Skärholmen.
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Tabell 7. Bygge i Skärholmen exklusive investeringsstödet.
Exklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

2 084

6 533 864

250

783 750

1 834

5 750 114

Bedömt vä rde

45 854

143 752 841

Produkti ons kos tna d

45 000

141 075 000

854

2 677 841

1,90%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %

3 911

12 261 364

8,69%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

7 405

23 213 961

16,46%

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringbedömning

Nettonuvärde
Känslighetsanalys

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 % -

1 843

-

5 778 209

-4,10%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 % -

4 241

-

13 294 697

-9,42%

Tabell 7 visar att kalkylen går ihop om bygget skulle genomföras utan investeringsstödet.
Bygget returnerar en positiv avkastning och ett nettonuvärde som representerar en lönsam
investering. Känslighetsanalysen som är baserad på en förändring i direktavkastning visar dock
att byggkalkylen är känslig till förändringar. Som det påvisas i känslighetsanalysen går
projektet från att vara mer lönsamt till att inte vara lönsamt överhuvudtaget beroende på
justeringen i direktavkastningen. I en ekonomi som inte är på väg mot en nedgång och där
riskerna inte förväntas öka är en ökning i direktavkastning osannolikt och därav är detta projekt,
i en sådan ekonomi, oftast lönsam.
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5.1.3. Jämviktsfallet
Som det påvisas i fallen ovan är det väldigt svårt att bilda en lönsam kalkyl i Stockholm. Det
finns dock områden där investeringsstödet faktiskt leder till en lönsam kalkyl men även
områden där det helt enkelt inte är ekonomiskt möjligt att använda sig av subventioneringen.
Frågan som återstår är då vart dessa två kalkyler möts, åtminstone rent ekonomiskt. Som följd
av detta kommer det nedan att redovisas vad normhyran i ett område behöver ligga på för att
byggen ska anses vara ungefär lika lönsamma ur ett nettonuvärdesperspektiv.
I detta fall sätts produktionskostnaden till det som SCB har rapporterat för år 2017 multiplicerat
med det långsiktiga inflationsmålet två år i följd för att uppnå ett rättvisare värde för år 2019.
Drift- och underhållskostnader är återigen satta till 250 kr/m2 och direktavkastningen har satts
som fyra procent.
Tabell 8. Jämviktsfall inklusive investeringsstödet.
Inklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

1 746

5 474 318

250

783 750

1 496

4 690 568

Exkl . s töd

37 405

117 264 205

Grunds töd

5 843

18 318 000

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringsbedömning

Stöd, extra energi pres ta nda

-

-

Överkompens a ti on

-

-

Bedömt vä rde

43 248

135 582 205

Produkti ons kos tna d

38 000

119 130 000

5 248

16 452 205

13,81%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %

7 742

24 269 818

20,37%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

10 591

33 204 234

27,87%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 %

3 048

9 554 310

8,02%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 %

1 092

3 422 848

2,87%

Nettonuvärde
Känslighetsanalys
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Tabell 9. Jämviktsfall exklusive investeringsstödet.
Exklusive Stöd

Kr/m2

Hyres vä rde

1 983

6 216 000

250

783 750

1 733

5 432 250

Bedömt vä rde

43 319

135 806 250

Produkti ons kos tna d

38 000

119 130 000

5 319

16 676 250

14,00%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,25 %

8 207

25 730 000

21,60%

Nettonuvä rde @ Da vk. - 0,50 %

11 508

36 077 143

30,28%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,25 %

2 771

8 687 647

7,29%

Nettonuvä rde @ Da vk. + 0,50 %

506

1 586 667

1,33%

Dri ft & Underhå l l
Driftnetto

Kr

Avkastning

Investeringbedömning

Nettonuvärde
Känslighetsanalys

Som tabell 8 och 9 påvisar är de ekonomiska värdena ungefär lika i båda fallen med och utan
investeringsstödet. Känslighetsanalysen ger ett visst utslag där det i vissa fall skulle vara mer
lönsamt att genomföra projektet med investeringsstödet och i andra fall mer lönsamt att
genomföra projektet utan investeringsstödet. I ett sådant fall behöver fastighetsutvecklaren göra
en bedömning om den lägre risken som användningen av stödet generar är värt det reducerade
styret över fastigheten.
Normhyran som har använts för att generera resultatet i tabell 9 är 1 760 kr/m2. Det vill säga att
investeringsstödet endast blir jämlikt eller bättre än ett vanligt bygge när området som det byggs
i har en normhyra på 1 760 kr/m2 eller lägre. Ett krav som detta begränsar stödets geografiska
område till en större stads utkanter. I Stockholm skulle detta vara områden som bland annat
Alby, Fittja, Rinkeby och Järva.
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5.2.

Intervjuer

För att erhålla objektiv kunskap om investeringsstödet och hur aktörer ser på det ska olika typer
av aktörer intervjuas. Aktörerna kommer bestå av privata samt allmännyttiga
fastighetsutvecklare och sakkunniga inom området. Både privata och allmännyttiga bolag
behandlas likadant med hänvisning till ”europadirektivet” att allmännyttiga bolag måste agera
affärsmässigt. Genom att intervjua samtliga ovannämnda parter borde en objektiv uppfattning
ges där samtliga synvinklar tas i hänsyn.
Nedan följer de sammanfattade resultaten från samtliga som blev intervjuade. Rubrikerna
beskriver vilket ämne som behandlas och därefter ges en sammanfattning av svaren från
samtliga respondenter.
5.2.1. Bostadstillgänglighet
Samtliga respondenter var överens om att det i dagsläget råder en bostadsbrist i Sverige, och i
synnerhet bostadsbrist för lågprishyresbostäder. Majoriteten utryckte sig om att bostadspriserna
var för höga och den nuvarande situationen på bostadsmarknaden inte är hållbar. Enligt
respondenterna speglas bostadsbristen tydligare i tillväxtområdena. En av konsekvenserna till
de höga priserna är att det blir fler ”short stay” hyresgäster som endast har bostaden som en
tillfällig lösning tills de hittar något billigare. Detta är dock inte något som samtliga
respondenter tyckte var negativt. Lennart Weiss (2019) uttryckte att det finns ett behov av
bostäder med höga hyror och en hög omsättning som kan agera som ett slags mellanboende.
Två av respondenterna var lite mer kritiska mot storleken av den bostadsbrist som bland annat
boverket har presenterat. Ett exempel på detta är att bostadsköerna inte speglar efterfrågan på
hyresbostäder. Per automatik ställer folk sig i bostadskön för att få fler optioner snarare än att
de har behov av en bostad, vilket i sin tur skapar en osäkerhet av hur många som är sökande.
Johan Perslow (2019) uttryckte sig gällande bostadspriserna: Sammantaget går det att utrycka
som så att de prisökningarna som har skett de senaste åren har gjort att många kan vara
verksamma i branschen utan större kunskap. Kunskapen att köpa entreprenader till rätt pris har
inte vart lika viktig då markpriset konstant ökar. Därmed tar aktörer ut större marginaler och
priserna drivs upp. Konsekvensen blir då att samma entreprenör som bygger bostadsrätter ska
bygga hyresrätter, fast för ett billigare pris. De upptrissade produktionskostnaderna på
bostadsrättsmarknaden har reflekterat sig på hyresrätterna och att få en god avkastning blir
väldigt svårt. Det går helt enkelt inte att få ihop det i en kalkyl. Flera av respondenterna
indikerade på att större företag har mer omfattande kostnader vilket i sin tur ger utslag i kalkyler
som inte går ihop. Utöver detta är det för lite konkurrens på byggsektorn enligt Houman Sayedi
(2019).
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5.2.2. Investeringsstödet och dess utformning
Resultatet visade på att respondenterna betraktade investeringsstödet positivt. Däremot utryckte
sig en del av respondenterna om att det är en kortsiktig lösning och att det krävs mycket till för
att uppnå en stabilitet på bostadsmarknaden. Sammantaget såg respondenterna det som ett steg
i rätt riktning men inte en lösning på den nuvarande situationen.
En av respondenterna bedömde att det saknas incitament för att bygga med investeringsstödet
i Stockholm. Antingen får inte bostadsutvecklarna ihop kalkylen på grund av de höga
produktionskostnaderna eller så väljer de att ta ut högre hyror för att få ett högre värde på
beståndet. Ytterligare en av respondenterna belyste att subventionering mot utbudssidan kan
vara riskabelt då marknaden anpassar sig efter bidrag, därmed kommer entreprenörerna ta ut
högre priser. Subventionerna borde möjligtvis riktas mot efterfrågesidan.
Majoriteten av respondenterna valde att medla deras nyproducerade lägenheter genom
Stockholms bostadsförmedling där de anser att det finns en rättvisa i bostadskön.
Respondenterna ansåg att fokus ska ligga på att trycka ner bostadspriserna så att alla har tillgång
till en bostad med ett rimligt pris. Ytterligare aspekter som belystes var att bostadskön inte alltid
är till för dem med störst behov av en bostad. Det är inte alltid de som är i störst behov av en
bostad som får bostäderna, så en inkomstprövning under goda riktlinjer och andra stöd kan vara
positivt.
När det sedan belystes att till exempel 50 procent av beståndet kunde vara under en
inkomstprövning var respondenterna mer positivt lagda till en inkomstprövning.
Huvudanledningen till att det var negativa lagda först var på grund av upphovet till segregation
vid inkomstprövade lägenheter.
Att investeringsstödet ges trots att det kanske skulle byggts ändå ses inte som problematisk,
enligt Johan Perslow (2019) har det sin effekt genom att sänka hyrorna. I Stockholm är det låg
vakansrisk vilket möjliggör höga hyror utan vakanser. Därmed är investeringsstödet bra för att
sänka hyrorna. Respondenterna ansåg att investeringsstödet var positivt så länge det har en
effekt mot att driva ner hyror och produktionskostnader. De lägre hyrorna betraktades även som
en lägre risk, där hade bland annat Svenska Bostäder justerat direktavkastningen med hänsyn
till att vakansrisken blir lägre. Andra aktörer såg att stödbeloppet för investeringsstödet täckte
upp för risktagandet i investeringen men speglades inte i kalkylen. Generellt sett passade
investeringsstödet för de fastighetsägare som var långsiktiga.
Samtliga respondenter var överens om att investeringsstödet riktar sig mot utkanterna av
städerna då det inte är möjligt att få ihop kalkylen i eftertraktade centrala områden. Det ansågs
rimligt att det inte byggs med stödet i centrala områden då marknaden styrs av efterfrågan och
utbud. De centrala områdena har mycket hög efterfrågan och därmed kan priserna pressas upp
ytterligare. En av respondenterna utryckte att det är rimligt att det ligger i utkanterna av städerna
då behovet är som störst i de områdena. Den finns redan en stor efterfrågan på centrala dyra
bostäder, däremot finns det en brist på billigare bostäder.
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5.2.3. Normhyran och Stödbeloppet
Intervjuerna tydliggjorde att det fanns delade meningar gällande normhyran. Det fanns både
åsikter om att den skulle justeras ner och upp. Det var en övervägande positiv åsikt om en
normhyra på 1550 kr/m2 men den borde justeras mer specifikt för varje område. Exempelvis
om det avses att bygga i centralare områden, då borde normhyran justeras uppåt. Kritik som
riktades var att normhyran för Stockholms län var 1550 kr/m2, detta borde istället delas upp i
olika lägen för att stimulera bebyggelsen i samtliga områden.
Endast en av respondenterna tyckte att beloppet för stödet borde vara lägre, resterande ansåg
att stödet var bra. Det som ifrågasattes med stödbeloppet var fördelningen av bidragsmängd i
förhållande till lägenhetsstorlek. Den avtagande fördelning baserat på lägenhetsstorlek skapar
incitament för att endast bygga små lägenheter trots att det finns ett tydligt behov av större
lägenheter. Endast en av respondenterna ansåg att fördelningen motsvarade byggpriserna med
hänvisning till att kök och badrum är de dyraste beståndsdelarna.
5.2.4. Nyttjandet av investeringsstödet
Av de bostadsutvecklare som intervjuades hade majoriteten lyckats bygga med
investeringsstödet men i begränsad omfattning. Bergsundet hade pågående projekt som hade
beviljats det nya stödet, ett i Stockholm och det andra i Nyköping. Turbinen Fastigheter hade
tidigare lyckats matcha det investeringsstöd som först utformades med en normhyra på 1450
kr/m2 och senare även 1550 kr/m2. Utöver detta hade de ett projekt i Örebro där
investeringsstödet möjliggjorde utvecklandet av ett hyreshus. Svenska bostäder byggde med
investeringsstödet i Järvaområdet. Sammantaget var resultatet från dessa att investeringsstödet
möjliggjorde en hyressänkning, fastighetsägarna såg stödet som en kompensation för risken. I
endast ett av fallen var investeringsstödet avgörande för genomförbarheten, i övriga fall hade
det endast en hyressänkande effekt. Fastighetsägarna sa att de hade genomfört projektet med
eller utan stödet. Nedan redovisas exempel på genomförda projekten från respondenterna.
Tabell 10. Skillnad i hyresnivåer för standardlägenhet med och utan stöd på genomförda
projekt.
Normhyra exkl.
Område
stöd (kr/m2)
Hökarängen
1 900
Nyköping
1 780
Järva
1 750

Normhyra inkl.
stöd (kr/m2)
1 550
1 450
1 550

Årshyra exkl.
stöd (kr/m2)
146 300
137 060
134 750

Årshyra inkl.
stöd (kr/m2)
119 350
111 650
119 350

Som redovisat ovan hade investeringsstödet en effekt på hyran, årshyran för en lägenhet
motsvarande 77 kvadratmeter minskade med upp till 26 000 kronor per år. Övriga sakkunniga
uttryckte att det var svårt att bedöma hur väl investeringsstödet har nyttjats då det nya förslaget
inte var verksamt under en längre period. Vad som uttrycktes var att det behövdes mer tid för
att se effekten av det nya förslaget och sedan bygga vidare på det. Ett av problemen är att
nyttjandet var i störst grad i mindre kommuner där efterfrågan på bostäder inte var lika stor.
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Där hade det en hyressänkande effekt, men respondenterna ifrågasatte i vilken utsträckning det
var nödvändigt.
Ytterligare punkter som belystes var att det är möjligt att bygga med investeringsstödet men det
måste genomföras under rätt förutsättningar. Ett återkommande exempel var kombohusen
framställda av SABO, hus som möjliggör billiga produktionskostnader. Dessa jämfördes dock
med miljonprogrammen eller så nämndes det att stadsbyggnadsnämnden inte skulle godkänna
dessa.
5.2.5. Socialbostäder
Samtliga respondenter fick besvara frågan gällande om de ansåg att en inkomstprövning borde
finnas för att ge förtur till de individer som har störst behov av subventionerade bostäder.
Inkomstprövningen identifierades som socialbostäder hos respondenterna. Konceptet av
socialbostäder var i majoriteten av respondenternas ögon mycket negativt och associerades
direkt med segregation. I deras mening var det inte hållbart att bygga prissubventionerade
bostäder i områden då det skulle få samma negativa utslag som det har gjort i andra delar av
Europa. Samtliga respondenter föreslog alternativa modeller av stöd för att stödja utsatta
grupper och att angripa bostadsbristen ur ett mer generellt perspektiv genom att tillföra bostäder
till marknaden. Förslag på annorlunda utformningar var främst att rikta subventioner i form av
skattelättnader och reducerade räntor vid lån och bidrag.
Trots motståndet gentemot socialbostäder fanns det ett gemensamt intresse hos respondenterna
att ta hand om grupper som både var ekonomiskt och socialt drabbade. Exempel som nämndes
var bidrag, gruppboenden och kortsiktiga lösningar som reducerade hyror under en kortare
period. Slutligen presenterades alternativet att en andel av beståndet borde vara inkomstprövat
i syftet att uppnå en blandning av hyresgäster. Respondenterna var mer positivt lagda till ett
sådant förslag istället för områden med endast inkomstbeprövade lägenheter.
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6. Diskussion

Denna del av uppsatsen kommer bestå av en diskussion kring litteraturstudien, samt resultatet
och en återkoppling av författarnas tankar.

6.1.

Bostadsbristen

Att det råder en bostadsbrist i Sverige kan både litteratur och resultatet från intervjuerna påvisa.
Sverige befinner sig i en situation där vi har en befolkningstillväxt och urbanisering som minst
sagt gör det svårt att hitta bostäder i tillväxtområden. Resultatet visade att trots att det finns en
bostadsbrist så går det att diskutera magnituden av bostadsbristen. Generellt sett tenderar
individer att ställa sig i bostadskö för att öka sina optioner och därmed ger kötiderna på bostäder
en felaktig tolkning på behovet av en hyresbostad. Kötiderna ger upphov till en felaktig tolkning
men då återstår frågan att förstå varför folk står i kö. Ett motiv bakom att stå i kö trots att man
har bostad är att få tillgång till billiga hyresbostäder. Baserat på resultatet från intervjuerna och
litteraturstudien är det en stor efterfrågan på prisrimliga bostäder.
Som tidigare nämnt kännetecknas en väl fungerande bostadsmarknad av att det snabbt går att
hitta en bostad oavsett vilka ekonomiska förutsättningar bostadskonsumenten har (Boverket,
2011). Med hänvisning till ovan definition är den svenska bostadsmarknaden onekligen
ineffektiv. Bostadsrättsmarknaden har i dagsläget höga priser vilket gör det svårt att köpa en
bostad. De höga priserna sätter höga krav på kontantinsatsen och därefter måste ett lån från
bankens sida godkännas. Trots den höga tröskeln är det mer ekonomiskt gynnsamt att äga en
bostad, vad som återstår är dyra hyresbostäder för de som är i störst behov av billiga bostäder
(Lind, 2016). I dagsläget är det väldigt svårt för unga, nyanlända eller låginkomsttagare
generellt att ha råd att köpa en bostad. Att få tag i en billig hyresrätt är också mycket
problematiskt då det baseras bostadskön. Hur ska då människor som har en lägre inkomst eller
sämre förutsättningar hitta bostäder i områden det råder bostadsbrist? Att köpa en bostad är
inte ett alternativ för många, i dessa fall måste de hitta hyresrätter. Alternativen som erbjuds är
mycket begränsade och många vänder sig till att hyra på andrahandsmarknaden. De hyresrätter
som erbjuds till billigare priser är ingen villig att släppa vilket ger upphov till en
inlåsningseffekt (Bustos och Örjes, 2017).
På senare tid har hyresrättsproduktionen vart begränsad och tidigare bestånd konverteras till
bostadsrätter. Bostadsrättsproduktionen har de senaste åren vart mycket populär, utvecklarna
får ut en god vinst och köparna har sett en rejäl ökning på bostadsvärdet. Det låga ränteläget
har möjliggjort lån till bostäder och som tidigare nämnt är det billigare att äga en bostadsrätt än
att hyra bostad (Andersson, 2014). Utförsäljningen av hyresrätter i kombination med
preferensen att bygga bostadsrätter har skapat sämre konkurrens på hyresmarknaden, därmed
skapade regeringen ett undantag för att stimulera produktionen av hyresrätter.
Presumtionshyrorna har lyckats stimulera en ökning av hyresrätter men kombinationen av de
ökade produktionskostnaderna har gjort att hyrorna på nyproduktion succesivt har ökat och nu
motsvarar en marknadshyra.
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Man skulle kunna argumentera emot storleken av bostadsbristen då det finns ett utbud på
bostadsrättsmarknaden och de nyproducerade hyresrätterna kräver inte samma långa kötid.
Men bristen på lågprisbostäder är något som speglar sig tydligare. Frågan är då hur billiga
bostäder ska tillföras? De äldre billiga bestånden som finns är billigare av en anledning. När de
byggdes var produktionskostnaderna väsentligt mycket lägre och de låga hyrorna idag ger
fastighetsägaren en avkastning trots låga hyresnivåer. Idag är det mycket svårt, om ens möjligt,
att bygga bostäder som matchar bruksvärdet utan någon form av subventionering. Sverige har
den högsta minimistandard i hela Europa, en rimlig följd av detta är att vi har höga
produktionskostnader. Enligt Lennart Weiss går det inte att bygga billiga bostäder för det
matchar inte de krav som finns inom Boverkets byggregler, utöver det har vi ökade energikrav
som driver kostnaderna. En metod för att sänka kostnaderna är att sänka standarden på en annan
del av bostaden, till exempel funktionskraven.

6.2.

Hyresbeståndets regelverk

Det svenska bruksvärdessystemet är etablerat som ett skydd för hyresgästerna samtidigt som
det har ett marknadsmässigt inslag då man använder likvärdiga lägenheter att jämföra med.
Frågan är hur väl det motsvarar marknaden. Bostadsrättsmarknaden i Sverige, likt övriga
världen, är styrt av läge. Ett område som är centralt och mycket populärt ger upphov till högre
priser. Detta gäller dock inte för det äldre beståndet av hyresrätter som är reglerade genom
bruksvärdessystemet. I lagtexten till bruksvärdessystemet står det att det ska tas hänsyn till det
allmänna läget, trots detta har vi en skev fördelning där hyresrätter i centrala områden är
billigare än hyresrätter i miljonprogrammen. Frågan är då hur väl bruksvärdessystemet är
anpassat till den rådande marknadssituationen. Hyresgästföreningen är till för att skydda
hyresgäster och en av deras primära uppgifter är att hålla bruksvärdesbeståndet på en låg nivå.
Konsekvensen av detta är att majoriteten av förhandlingar strandar och det har blivit en ökad
andel av egensatta hyror eller om de kommer överens så blir det presumtionshyror.
Hyresgästföreningens roll blir alltså att skydda det befintliga beståndet som är väl under
marknadsvärdet. Fastighetsutvecklarna finner det svårare att komma överens med
hyresgästföreningen och förhandlingarna resulterar i att det blir egensatta hyror. I dessa fall
borde fastighetsägarna anse att de tar en större risk med hänsyn till att hyresgästerna lätt kan
överklaga hyran. Däremot upplevs det inte som ett risktagande eller problem från hyresvärdens
håll. Detta är främst på grund av tre faktorer, den första anledningen är att fastighetsägaren
väljer att bygga på ett sätt som är unikt och därmed saknas det likvärdiga lägenheter. Den andra
problematiska faktorn är rädslan från hyresgästföreningens sida. Vid en prövning av hyran
används en jämförelsemetod, om hyran prövas för de nya bestånden kommer de att falla in i
bruksvärdet med troligtvis en högre hyra. Denna högre hyra riskerar att påverka övriga bestånd
och trissa upp den generella hyresnivån. Slutligen är den rådande bostadsbristen och den låga
vakansrisken en faktor som gör att hyresvärdar inte ser det som en risk att sätta en högre hyra.
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Hela resultatet blir en skev bostadspolitik med olika typer av hyressättningar som möjliggör en
hyressättning som mer eller mindre styrs av fastighetsägarna. Det hyresskydd som bruksvärdet
skapades i syfte för tillämpas främst på de äldre bestånden där det finns en större kunskap och
ett bättre skydd från hyresgästföreningens sida. Det går även att diskutera vilka individer som
sitter på de mest attraktiva hyreskontrakten, är det den grupp som är i störst behov av dessa?
Hur väl minskar det den segregation som finns i dagsläget? Den teoretiska tillämpningen av
bruksvärdesprincipen tjänar ett gott syfte, det vill säga ett skydd mot hyresgäster med ett
marknadsinslag. I praktiken har det istället resulterat i en marknad med dålig rörlighet, dåligt
utnyttjande av bestånd och en svart marknad (Bergendahl et al., 2015).
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6.3.

Produktionskostnader och byggkostnader

Att Sverige har bland Europas högsta byggkostnader är vid detta lag allmänt känt. Enligt SCB
(2018) låg dessa produktionskostnader på ungefär 36 500 kr/m2 i storstadsområdena år 2017.
Är historisk data något att lita på kommer dessa fortsätta öka om ingenting förändras. Eftersom
Stockholm, i särklass, har landets högsta produktionskostnader kan vi anta att de ligger en bit
över detta. Som Houman Sayedi (2019) uttryckte under sin intervju är dessa kostnader närmare
50 000 kr/m2 i Stockholm. En fråga som behöver ställas är hur landet har hamnat i den här
situationen där det både finns en bostadsbrist och skyhöga produktionskostnader.
I Sverige har villkoren för att fortsätta bygga varit väldigt gynnsamma för fastighetsutvecklare.
Vi har haft en god konjunktur, ett lågt ränteläge och goda lönevillkor sedan tidigt 2010-tal.
Detta innebär att fastighetsutvecklare har kunnat bygga oavsett vad byggkostnaderna ligger på
för att det kontinuerligt har funnits en hög köpkraft hos konsumenterna. Detta stärks vidare av
Johan Perslow (2019) som betonade att prisökningarna som vi har haft på bostadsmarknaden
under de senaste åren har gjort att många kan vara verksamma i branschen utan någon större
kunskap. För dessa har vikten vid att köpa entreprenader till rätt pris inte varit särskilt stor då
projektet ändå genererade en vinst, detta är en faktor som har trissat upp byggkostnaderna.
Prisökningarna på marknaden har i sin tur lett till att byggsektorn inte har haft några större
incitament att arbeta med kostnadseffektivisering, då projekten kontinuerligt har varit
lönsamma även med de högre kostnaderna. I dagsläget tycker vi att det finns strukturella
problem i byggindustrin som består av ineffektiva byggnadsprocesser med många
mellanhänder. Som respondenterna uttryckte ska dessa mellanhänder, som har byggt en stor
mängd bostadsrätter under en period, plötsligt bygga hyresrätter med en lägre budget. Vid detta
lag är deras marginaler upptrissade och de höga produktionskostnaderna från
bostadsrättsmarknaden får en effekt på kostnaderna på hyresrättsmarknaden. Denna
byggprocess har stagnerat utan någon riktig utveckling på en väldigt lång tid. Det har funnits
en nästintill total avsaknad av innovation i byggsektorn.
I dagsläget har vi en situation där vi har höga boendekostnader och höga produktionskostnader.
Det är väldigt svårt att få tag i en hyresrätt om man inte är villig att betala en dyr hyra för en
nyproducerad lägenhet, något som blir väldigt kostsamt med tiden och leder till en hög
omsättning av hyresgäster. Detta är dock inte något som är negativt enligt alla.
Lennart Weiss (2019) uttryckte under sin intervju att det är så det ska vara, att sådana bostäder
behöver finnas på marknaden. Det vill säga att de nyproducerade hyresrätterna ska vara dyra
och ha en hög omsättning eftersom deras syfte inte är att agera som ett långsiktigt boende, utan
som ett lättillgängligt mellanboende innan man köper en bostad.
De höga boendekostnaderna indikerar att vi har en marknad som inte är mättad (Lind, 2019).
Det vill säga att utbudet har halkat efter efterfrågan, vi har även flera indikationer som pekar
mot att tillväxttakten avtar även fast vi har en omättad marknad och boven som pekas ut i detta
drama är ofta dagens byggkostnader. Det är dock inte säkert att lägre byggkostnader kommer
leda till lägre produktionskostnader. Som Lind (2019) poängterar auktioneras byggrätter och
mark ut till högstbjudande part om marknaden är konkurrenskraftig.
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Den summa som en fastighetsutvecklare är villig att betala för mark eller byggrätter beror på
byggkostnaderna. Om en fastighetsutvecklare har lägre byggkostnader kommer denna vara
villig att betala mer för mark vilket i sin tur drar upp markpriser ytterligare. På en sådan
marknad resulterar inte lägre byggkostnader i lägre priser till konsumenter, utan till höger
markkostnader. Om vi faktiskt har en konkurrenskraftig marknad är dock argumenterbart.

6.4.

Konkurrenssituationen på den svenska bostadsmarknaden

I Sverige har vi en bostadsmarknad som domineras av ett få antal företag (SOU 2015:48). Enligt
Konkurrensverket (2018) är antalet anbudsgivare i allmännyttornas upphandlingar lägre än
genomsnittet för den övriga upphandlingsmarknaden och detta är ett problem i
bostadsmarknaden där konkurrens är ytterst viktigt för att förhindra ett marknadsmisslyckande.
År 2013 vann tre rikstäckande byggentreprenörer 40 procent av allmännyttas upphandlingar. I
SABOs undersökning som genomfördes år 2016 visade det sig att i 81 procent av
upphandlingarna hos 64 av deras medlemsföretag var det tre eller färre anbudsgivare i
upphandlingarna (SABO, 2016). Detta är ett stort problem och indikerar att det saknas en sann
konkurrenskraft på den svenska bostadsmarknaden.
Det som behövs för att öka konkurrensen på den svenska bostadsmarknaden är en ökning av
antalet nationella entreprenörer, men även antalet utländska anbudsgivare. I dagens marknad
finns det höga krav på bland annat omsättning och finansiell stabilitet vid upphandlingar. Detta
är något som är enkelt för de rikstäckande entreprenörerna att uppfylla då de har en lång historik
och mycket kapital. För SMEs är detta dock ett problem då det begränsar deras möjligheter till
att expandera utanför en lokal marknad. Avsaknaden av SMEs är dock inte det enda problemet
på upphandlingsmarknaden, förutom Veidekke som har varit verksamma i Sverige under en
längre tid, har vi en nästintill total avsaknad av utländsk konkurrens på
upphandlingsmarknaden.
Eftersom det finns så lite konkurrens på den svenska bostadsmarknaden är det naturligt att vi
har en avsaknad av lågprishyresbostäder på marknaden. Bostadsbyggande är, precis som många
andra sektorer, en marknad som privata aktörer är aktiva på för att tjäna pengar. Det är därför
inte orimligt att aktörer på marknaden försöker vinstmaximera sina projekt. Detta innebär att
om högprissegmentet är det som generar mest pengar och det finns en efterfrågan på sådana
bostäder, så finns det inga incitament för byggherrar att utveckla bostäder som inriktar sig på
andra målgrupper, exempelvis låginkomsthushåll.
Med allt detta i åtanke finns det därav en stor tveksamhet om den svenska bostadsmarknaden
faktiskt är konkurrenskraftig. Houman Sayedi (2019) betonade under sin intervju att det helt
enkelt finns för lite konkurrens i den svenska byggsektorn. Om den svenska bostadsmarknaden
inte är konkurrenskraftig innebär det att det inte är orimligt att byggkostnaderna är boven och
att lägre byggkostnader skulle dra ner produktionskostnaderna istället för att trissa upp
markkostnaderna.
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6.5. Inspiration från andra länder
Subventionering av bostäder finns för att hjälpa utsatta hushåll eller ekonomiskt svaga att
bosätta sig. Konceptet är brett och runtom i olika länder ser man olika exempel av detta. I vissa
fall kallas det socialbostäder, i andra fall är det inkomstbidrag. Det finns flera olika typer av
former för subventioneringar och varianter av socialbostäder där stöden kan rikta sig till både
utbud- och efterfrågesidan. Från litteraturstudien har både lyckade och misslyckade koncept
lyfts fram, i England hade man till exempel riktade stöd mot de mest utsatta hushållen genom
att betala hyran för inkomstgrupperna. Problematiken var att de individer som fick stödet blev
mindre motiverade till att arbeta eller öka att sin inkomst. I USA användes Section 8 som ett
stöd för hyresgästerna, men staten betalade hyresvärden majoriteten av hyran. Problematiken
med dessa subventioneringar är bland annat att det bildas inlåsningseffekter. Ett väldigt enkelt
exempel för att visa problematiken är om bidragstagaren lyckas öka sin inkomst så pass mycket
att de inte längre är berättigade till stödet – detta innebär att deras hyra ökar med lite mer än
300 procent. Precis som i England, blir det ett gap där de som befinner sig i situationen med
stöd sällan strävar efter att förbättra den, de accepterar det de har. Stödet blir inte längre
temporärt och det blir en fattigdomsfälla istället för att uppmuntra en förändring (Hills, 2007).
Att rikta stöd gentemot ekonomiskt svaga eller socialt drabbade grupper är ofta en mycket
komplicerad fråga och har länge diskuterats om hur det kan göras på bästa sätt. Vårt tycke är
att dessa stöd måste finnas för att hjälpa utsatta grupper men utformningen av stöden måste
göras med mycket omsorg. Både USAs och Englands subventionsmetoder visar problematik
som har tillkommit tack vare stöden. När stöden utformas borde de utformas med villkor, dessa
villkor borde sätta krav på bidragstagaren så att förändring uppmuntras. Problematiken ligger i
att befinna sig i en situation där man är beroende av ett stöd och sedan avskaffas det. Vidare
har stöd utformats gentemot utbudssidan, bland annat att regeringen direkt finansierar
byggandet av bostäder eller bildar företag som bygger dessa. I litteraturstudien har subventioner
från diverse länder belysts. Exempel från England och Frankrike visar hur det stora tillskottet
av bostäder med tiden gav komplikationer som dåliga standarder, dyra renoveringar och
segregerade områden. Att tillföra ett stort tillskott av bostäder under kortare tidsperioder
resulterar ofta i en lägre standard och vilket leder till att de mindre ekonomisk starka grupperna
söker sig till dessa (Wong och Goldblum, 2015). Dessa är de bestånd som först lämnas och är
mindre prioriterade, en naturlig följd blir att just dessa områden klassificeras som socialt
drabbade.
Däremot finns det positiva exempel från tillskottet av bostäder. I Wien har den sociala
bostadspolitiken gett goda resultat i form av en god social mix, det vill säga åtkomliga bostäder
till en rimlig hyra. De har riktat subventionerna mot utbudssidan, precis som investeringsstödet.
Att använda Wien-modellen som en riktlinje och inspiration är ett diskuterat ämne. Däremot
finns det mycket brister med modellen och modellen är dyr att tillämpa. Som ett exempel kan
man granska de nyckeltal och essentiella egenskaperna som skapar den hållbara sociala
bostadspolitik som finns i Wien, Österrike.
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Under det första är tillskottet av bostäder, efter andra världskriget, byggdes det mycket bostäder
av varierad standard. Hyresrätterna hade olika typer av modeller och standarder som anpassar
sig för alla typer av inkomstgrupper. Det goda utbudet har alltså skapat en balans på utbud och
efterfrågan vilket gör att bostadsmarknaden har en rörlighet. Staten tillför även med bostäder,
då cirka 650 miljoner euro går till bostadssubventioner årligen. Ytterligare faktorer är att
utvecklarna har formkrav och vinstbegränsningar parallellt med att deras byggkostnader
motsvarar cirka 20 000 kr/m2. Vidare är ägandeformen dominerad av hyresrätter vilket gör att
ägandemarknaden endast utgör en liten andel. Hur skulle denna modell kunna tillämpas i
Sverige, vilka utmaningar finns?
För att kunna tillämpa denna modell i Sverige måste en stor mängd hyresrätter tillföras till det
befintliga beståndet, konkurrenssituationen måste förändras så att utbudet matchar efterfrågan.
För att lyckas få en ökad tillförsel av bostäder krävs det bland annat att man måste bygga
billigare. Sverige har den högsta byggstandarden i Europa, en konsekvens av detta är höga
produktionskostnader. I Wien ligger den genomsnittliga byggkostnaden på cirka 20 000 kr/m2
vilket är väsentligt mycket lägre än i Sverige. I Sverige är produktionskostnaderna mycket höga
och en stor del av produktionskostnaderna är energikraven enligt Lennart Weiss (2019). Att
bygga med lägre standard kommer inte att ske, dels för att upprätthålla en god standard och
långsiktiga boenden men även för att inte återskapa tidigare miljonprojekt som har utökat
segregationen i Sverige. Vidare är vinsttaket problematiskt eftersom allmännyttiga bolag enligt
lag måste agera affärsmässigt. Sett till efterfrågesidan har det tillämpats en modell där man har
rätt till en bostad om man tjänar under ett visst belopp, det tillämpas alltså en form av
socialbostäder som anpassar sig till större delar av befolkningen till skillnad från andra delar av
Europa. Sverige använder sig däremot inte av socialbostäder och det finns ett motstånd till den
formen av bostadspolitik. Utöver dessa faktorer måste beloppet för subventioneringarna
belysas. Att tillföra ytterligare skattepengar till bostadssektorn kommer med stor sannolikhet
bemötas av motstånd och frågan är då vart dessa pengar ska komma ifrån.
Wien-modellen är ett mycket lyckat koncept i Österrike och det borde användas som en
inspiration för att förbättra det befintliga systemet i Sverige. I frågan om hur det kan tillämpas
i det svenska systemet är det många hinder. I vår mening kan delar av modellen användas som
inspiration för att unga ska kunna ge sig in i bostadsmarknaden. Genom att erbjuda
subventionerade lån med låga räntor minskas barriärerna för att ta sig in i bostadsmarknaden.
Men att tillämpa större delar av modellen kommer med störst sannolikhet ha en negativ
inverkan och det enda tänkbara scenariot för att implementera modellen vore om det skedde en
reform på bostadsmarknaden.
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6.6.

Socialbostäder

Socialbostäder är något som är väldigt vanligt runtom i världen, i Sverige är det dock ett koncept
som inte används och som ofta anses ha en negativ klang runtom sig. Även under intervjuerna
ansåg respondenterna att termen social housing eller socialbostäder har en negativ klang runt
sig. Sveriges politiska partier är ense om att socialbostäder inte är någonting som ska existera i
Sverige. Ingen del av det svenska beståndet ska vara reserverat för låginkomsthushåll (Lind,
2014). Så länge detta inte förändras kommer socialbostäder inte ha en möjlighet att prövas i den
svenska marknaden och kommer per definition inte att existera på landets bostadsmarknad.
Det som är intressant med detta är att vi, i Sverige, har under en väldigt lång tid haft
bostadsbidraget. Bostadsbidraget är en subventionsform riktad mot efterfrågesidan och har ett
inkomsttak, det vill säga att ett hushåll som har en sammanlagd inkomst som överstiger det
taket inte har en möjlighet att nyttja bidraget. Bostadsbidraget skiljer sig dock på en
fundamental punkt jämfört med socialbostäder. Socialbostäder märker utvalda lägenheter med
ett inkomsttak, det vill säga att i socialbostäder kan endast hushåll med en viss inkomst eller ett
visst behov bo i. Med bostadsbidraget kan det vara ett helt vanligt hushåll som under en period
i livet har det lite tuffare och kan behöva tillfällig hjälp, det vill säga att bostadsbidraget inte är
bundet till en viss lägenhet.
I vårt tycke är investeringsstödet ett försök att få till socialbostäder i Sverige utan att faktiskt
kalla dessa för socialbostäder. Enligt den promemoria som föregick förordningarna var en klar
avsikt med investeringsstödet att öka utbudet av nya hyresrätter som har en lägre hyra än den
övriga nyproduktionen. I samma promemoria uttrycks det väldigt tydligt att hyresrätter med
hög hyra som har betalningsstarka hushåll som målgrupp inte kommer sluta byggas enbart för
att billiga hyresrätter byggs. Vidare uttrycks det att det därav är orimligt att hyresrätterna som
byggs med investeringsstödet och har pressade hyror inte i första hand går till hushåll med låg
eller genomsnittlig inkomst (DS 2015:35).
Promemorian betonar klart och tydligt vikten vid att dessa bostäder går till hushåll som inte har
den bästa ekonomin, utan att införa någon sann inkomstprövning, detta för att en
inkomstprövning skulle klassificera dessa bostäder som socialbostäder. I vårt tycke visar
promemorian det sanna målet med stödet, att de billiga hyresrätterna som byggs med stödet i
första hand ska gå till hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst, det vill säga agera som
någon slags form av socialbostäder.
Majoriteten av respondenterna var emot inkomstprövning eftersom de identifierade det som
socialbostäder vilket de inte tycker är något som borde införas i Sverige då de associerade det
med segregation. Trots motståndet gentemot socialbostäder fanns det ett tydligt intresse hos
respondenterna att ta hand om grupper som både var ekonomiskt och socialt drabbade. Vidare
utvecklade respondenterna att det inte alltid är de som är i störst behov som får bostäderna som
fördelas via bostadsförmedlingen. Därav kan en inkomstprövning under goda riktlinjer vara
positivt. Respondenterna var mer optimistiska kring att en del av ett bestånd i ett hyreshus ska
vara inkomstprövat för att motverka segregation istället för att hela beståndet i huset ska vara
inkomstprövat.
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I vårt tycke är detta något som skulle vara optimalt. Sverige är redan segregerat, att ha ett helt
bostadshus inkomstprövat skulle troligtvis bidra till segregationen. Målet bör vara att motverka
segregation, att inkomstpröva en del av beståndet och inte hela beståndet är en bra metod för
att uppnå en blandning av hyresgäster och därmed börja arbeta mot ett mindre segregerat
Sverige.

6.7.

Investeringsstödet

I promemorian som föregick förordningarna anges det klart och tydligt vad för målgrupp
investeringsstödet har. Nämligen hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst (DS 2015:35). I
Januariavtalet står det klart och tydligt att investeringsstödet ska riktas mot hyresrätter i hela
landet (Januariavtalet, 2019). Om investeringsstödet har uppfyllt det som uttryckts i
promemorian och Januariavtalet är tveksamt.
Undersökningen som genomfördes av Fastighetsägarna visar att stödet inte har nått de grupper
som ursprungligen avsetts. Undersökningen visar att de som är bosatta i lägenheter byggda med
stödet har en disponibel inkomst som är högre än medianvärdet för disponibel inkomst i
kommunen (Broman och Lindvall, 2018). Om denna undersökning av Fastighetsägarna är
korrekt genomförd och statistiken stämmer så är det en självklarhet att investeringsstödet har
misslyckats med ett av huvudmålen. Även om undersökningen skulle vara baserad på dåliga
data finns det inte någon metod som säkerställer att bostäderna går till de som är i störst behov
av en bostad, vilket är en bristfällighet med reglementet. Majoriteten av respondenterna i
intervjustudien ansåg att en inkomstprövning inte borde införas då de tyckte att det har en stark
association till socialbostäder som de kopplar till segregation. Respondenterna var dock positivt
lagda till en inkomstprövning under goda riktlinjer, exempelvis en fastighet där hälften av
bostäderna är inkomstprövade och resten så kallade vanliga bostäder. I vårt tycke är detta något
som är nödvändigt om stödet ska vara riktat åt hushåll med låg eller genomsnittlig inkomst,
som det uttrycks i promemorian.
Det som uttrycks i Januariavtalet har inte haft en chans att prövas då investeringsstödet
avskaffades innan detta sattes som ett mål. Investeringsstödet var verksamt i ungefär två år och
under denna tidsperiod användes inte stödet särskilt mycket i Stockholm, speciellt inte i de mer
centrala områdena, byggkalkylen går helt enkelt inte ihop i sådana områden. Detta var även
något som respondenterna uttryckte, respondenterna var överens om att investeringsstödet
riktar sig mot utkanten av städer då det inte är möjligt att få ihop kalkylen i centrala områden.
Investeringsstödet kommer dock att återinföras och troligen kommer ingenting att förändras,
om inte stödets utformning drastiskt ändras, vilket i sin tur innebär att lovorden i Januariavtalet
inte kommer uppfyllas.
Investeringsstödet utformades även med syftet att bistå i byggandet av bostäder som under
normala förhållanden inte hade genomförts. Detta syfte har inte riktigt uppfyllts. Enligt kritiker
har stödet ofta använts till att bistå projekt som hade genomförts med eller utan stödet (Attefall,
2016; Ekelund, 2017; Lennebo, 2017). Vare sig detta är något positivt eller negativt är det
blandade åsikter om. Det som kan konstateras är att även fast en mängd av projekten som
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genomförts med hjälp av stödet hade genomförts utan stödet så har bostäderna på grund av
stödet en lägre hyra vilket är ett klart mål med stödet. Respondenterna ansåg att detta var positivt
så länge effekten av detta var att hyror och byggkostnader pressas ner. Trotte Engström (2019)
på turbinen poängterade dock under sin intervju att överkompensationsmodellen straffar
fastighetsutvecklare som har utvecklat en metod som kan pressa ner byggkostnader.
Överkompensationsmodellen är en kassaflödeskalkyl på 40 år som använder sig av vissa
nyckeltal i ett projekt och beräknar utifrån dessa ett nettonuvärde. Om utslaget från denna kalkyl
är positivt reduceras stödet med värdet av nettonuvärdet. Detta är något som, i vårt tycke,
behöver förändras. Det är en självklarhet att låga byggkostnader, så länge bostäderna
upprätthåller en acceptabel kvalitetsnivå, ska främjas. Att reducera stödet för
fastighetsutvecklare som kan uppnå låga byggkostnader är att sträva mot det motsatta. Vi anser
att detta är orimligt då höga byggkostnader är en av anledningarna till att Sveriges
bostadssituation ser ut som den gör i dagsläget.
Ett av huvudmotstånden mot investeringsstödet har varit att fastighetsutvecklare påstår att de
inte får ihop kalkylen. Detta har främst skyllts på ett alltför lågt tak på normhyran. Med hänsyn
till detta genomfördes byggkalkyler för att bedöma vad för normhyror det behöver vara på
marknaden för att stödet inte ska ha en negativ påverkan på kalkylen.
Som tidigare nämnt var samtliga respondenter överens om att investeringsstödet är riktat mot
utkanten av städer då det inte är möjligt att få ihop byggkalkylen i de mer centrala områdena.
För att bedöma detta valdes två områden i Stockholm som inte är de mest centrala, men inte
heller de mest avlägsna, och en byggkalkyl med, respektive utan stödet genomfördes för att
bedöma genomförbarheten av projekten.
Den första byggkalkylen är baserad på ett område i Bromma som benämns Mariehäll. I
Mariehäll ligger normhyran för nyproduktion på 1 960 kr/m2 på den fria marknaden. Tabell 4
visar att byggkalkylen returnerar ett negativt nettonuvärde när det genomförs med
investeringsstödet, vilket innebär att det är en olönsam investering. Tabell 5 visar att bygget i
Mariehäll är genomförbart om det genomförs på det traditionella viset där hyressättningen är
marknadsanpassad.
Den andra kalkylen är baserad på ett område som benämns Skärholmen och ligger i södra
Stockholm. I Skärholmen ligger normhyran för nyproduktion på 1 850 kr/m2 på den fria
marknaden. Tabell 6 visar att byggkalkylen returnerar ett negativt nettonuvärde när det
genomförs med investeringsstödet, vilket innebär att det är en olönsam investering. Tabell 7
visar att detta bygge är genomförbart om det genomförs på det traditionella viset där
hyressättningen är marknadsanpassad.
Dessa resultat påvisar att fastighetsutvecklarna som påstår att byggkalkylen ofta faller isär inte
är helt fel ute. I många områden i Stockholm går en byggkalkyl helt enkelt inte ihop med en
maximal normhyra på 1 550 kr/m2.
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Medan det inte är omöjligt att bygga i Stockholm, så är det begränsat till vissa områden. För att
påvisa detta genomfördes en byggkalkyl med syftet att hitta ett jämviktsfall.
Jämviktsfallet representeras av tabell 8 och 9. Tabellerna visar att i ett område där normhyran i
genomsnitt är 1 760 kr/m2 eller lägre är investeringsstödet användbart. I detta fall var nästan
samtliga nyckeltal lika, i båda kalkylerna. Jämviktsfallet påvisar att respondenterna i
intervjustudien har rätt, stödet är begränsat till en stads utkanter, åtminstone i storstäderna. I
Stockholm skulle detta vara områden som Alby, Fittja, Järva och Rinkeby.
Det finns även områden där både ett bygge med eller utan stödet returnerar ett positivt
nettonuvärde, det vill säga en lönsam investering. En stor skillnad mellan dessa är dock att
bygget som inte använder sig av stödet har ett högre fastighetsvärde på grund av de högre
hyrorna. Fördelarna kring ett högre fastighetsvärde, samt en friare hyressättning är svåra att
kvantifiera men även de fördelar som behöver tas i åtanke. Respondenterna uttryckte att
fastighetsvärdet har en mindre betydelse för långsiktiga fastighetsägare där försäljning inte var
aktuellt på en längre tid. Fastighetsvärdet har dock en större betydelse för fastighetsägare som
inte bygger bostäder för en längre tids förvaltning.
Majoriteten av respondenterna i intervjustudien var positiva till den maximala normhyran på
1 550 kr/m2, men missnöjda med att det var en sådan hård dragen gräns. Respondenterna tycker
att normhyrataket bör vara områdesbaserat. Det är exempelvis inte rimligt att hela Stockholms
län ska ha samma tak på 1 550 kr/m2, när det både är mycket billigare att bygga samt lägre
hyror i utkanten av staden relativt mer centrala områden. De genomförda kalkylerna visar att
respondenterna har belägg för detta, om syftet med stödet är att det ska gå att bygga i hela landet
måste denna del av stödet utformas på ett annorlunda sätt.
Investeringsstödet är även utformat på ett sådant sätt att bidragsmängdsfördelningen ger stora
incitament till att bygga mindre lägenheter. Avtrappningen i bidragsmängd är väldigt drastisk.
Majoriteten av respondenterna uttryckte en önskan i en annorlunda avtrappningen av
bidragsmängden då det i dagsläget finns en tydlig efterfrågan på större lägenheter.
Undersöker man vart investeringsstödet främst har använts är det i områden med låga
markpriser. Huvudproblemet med detta är att låga markpriser antyder att det inte riktigt finns
en bostadsbrist vilket framhäver frågan om bygget verkligen var nödvändigt (Lind, 2019). I
dessa områden har stöden mest haft en hyressänkande effekt. Även respondenterna delar denna
åsikt och ifrågasätter i vilken utsträckning detta faktiskt är nödvändigt.
Faktumet är att subventioner av detta slag är finansierade av skattepengar. Skattepengarna som
används dyker inte upp ur tomma intet utan tas från statskassan, vilket innebär att ett annat
område inom välfärden inte får de pengarna. Därav måste bedömningen om detta verkligen är
en bra subventionering göras då dessa skattepengar kunde ha lagts på något som faktiskt är
viktigt och kan ha en verklig effekt istället för att ödslas på en subvention som kanske inte haft
ett verkligt inflytande.
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7. Slutsats

Den befintliga bostadssituationen i Sverige är en följd av en mängd underliggande faktorer. Vi
står i en situation där bostadsmarknaden har väldigt höga krav, både för ägande- och hyresrätter.
Ägarmarknaden präglas av dyra priser och hyresmarknaden har bland de längsta kötiderna i
världen. Att göra en bostadskarriär blir svårare för ekonomiskt svaga grupper. Det nuvarande
hyressystemet skapades för att skydda hyresgäster mot oskäliga hyror men istället har det gett
upphov till ett system där en begränsad grupp har tillgång till billiga hyresbostäder och andra
har svårt att hitta prisrimliga bostäder. De ojämnt fördelade hyrorna i kombination med
begränsad bostadstillgänglighet har gett upphov till segregation. För att stimulera
nyproduktionen av hyresrätter har bland annat presumtionshyror införts, detta har resulterat i
högre hyror. Vi har en bostadsmarknad som på många punkter är likt en oligopolmarknad.
Förutom att en stor andel upphandlingar går till några få större byggföretag finns det nästintill
en obefintlig konkurrens från utländska företag. Detta har lett till orimligt höga bygg- och
markkostnader, där även avsaknaden av innovation i byggbranschen och en brist på byggrätter
har varit bidragande. Dagens situation är ohållbar och efterliknar ett marknadsmisslyckande,
därav anser vi att bostadsubventionering är berättigat.
För att stimulera byggandet av prisrimliga hyresrätter infördes det statliga investeringsstödet.
Om stödet har haft ett inflytande på bostadsbyggandet är argumenterbart. Som tidigare känt
hann hälften av den undanlagda summan för subventionen nyttjas innan det avskaffades vilket
innebär att det finns ett antal billigare hyresrätter på grund av stödet. Frågan är dock om detta
verkligen har haft en effekt på antalet bostäder som finns på marknaden, eller om det endast har
haft en hyressänkande effekt. Tyvärr är det så att stödet, för det mesta, har använts i områden
där det inte finns en riktig bostadsbrist vilket leder till att den största effekten stödet har haft
endast är en hyressänkande effekt och inte en effekt på bostadsbyggandet. Medan detta är
positivt då ett utökat bestånd av lågprishyresbostäder leder till att hyror på det övriga beståndet
måste pressas ner är det inte den effekten stödet har haft. Detta eftersom att antalet bostäder
som har byggts är för få. Av den anledningen anser vi inte att investeringsstödet har haft en
nämnvärd effekt på bostadsbyggandet.
Investeringsstödets utformning är även den bristfällig. Att sätta samma tak på normhyran för
hela större regioner är orimligt. I Stockholms FA-region är taket på normhyran 1 550 kr/m2.
Detta innebär att den maximala hyresnivån är densamma i Botkyrka och Östermalm vilket är
oförståeligt. Det är två annorlunda marknader, med olika byggkostnader, markpriser och
marktillgänglighet, samt ett helt annorlunda utbud och efterfrågan. Vidare är
överkompensationsmodellen motsägelsefullt mot ett grundläggande mål i den svenska byggoch bostadspolitiken, nämligen att byggpriser ska pressas ner. Att straffa fastighetsutvecklare
som har lägre byggkostnader genom att reducera stödet för de är att sträva mot det motsatta.
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Som tidigare nämnt iscensattes investeringsstödet för att erbjuda rimliga bostäder till hushåll
med låg eller genomsnittlig inkomst – detta har inte uppnåtts. På grund av avsaknaden av en
behovs- och inkomstprövning är det tydligt att det inte finns någon metod för att kontrollera att
dessa bostäder faktiskt tilldelas till målgruppen. Vi anser att det är svårt att rikta en
subventionering mot utsatta hushåll när subventioneringen är inställd mot utbudssidan. Vidare
är subventionering mot utbudssidan riskabelt. Marknadsanpassning är en faktor som behöver
tas i hänsyn vid subventioneringar av detta slag. Marknadsanpassning kan leda till att
entreprenörer tar ut högre priser då de vet att projektet delvis är subventionerat, vilket i sin tur
skulle leda till en subventionering som inte har någon positiv effekt överhuvudtaget. Av dessa
anledningar anser vi inte att investeringsstödet är en bra lösning på dagens bostadsbrist av
lågprishyresbostäder. Subventioneringen borde genomföras på ett annorlunda sätt, möjligtvis
genom att rikta subventioneringen mot efterfrågesidan.

7.1. Förslag till vidare studier

I vårt tycke är investeringsstödet inte en bra subventioneringsmetod då fokus har satts på att
subventionera utbudssidan. Vi anser att en subventionering av efterfrågesidan skulle ha en
bättre chans att uppnå målen som har utsatts. Av dessa anledningar tycker vi att det vore
intressant att undersöka hur en bostadssubventionering riktad mot efterfrågasidan bör vara
utformad.
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8. Källhänvisning

I detta kapitel av uppsatsen presenteras de trycka, elektroniska samt muntliga källor som har
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Bilagor
Bilaga 1, Intervjufrågor
1. Berätta om dig själv, ditt företag och din roll på företaget.
2. Tycker du att det finns en bostadsbrist i Sverige?
3. Bostadsbrist på lågprishyresbostäder?
4. Tycker du att investeringsstödet är ett bra medel för att för att subventionera byggandet av
lågprishyresbostäder? Utveckla gärna.
4.1. Om ja, anser du inte det problematiskt att det saknas en inkomstprövning? Vilket gör
att syftet med stödet inte uppfylls. Det vill säga att hushåll med låg eller
genomsnittlig inkomst inte har förtur på boendet.
4.2. Om nej, utveckla.
4.3. Kritik som har riktats mot stödet är att bidraget ges till byggen som hade byggts utan
stödet, vad tycker du om detta?
5. Anser du att stödet geografiska område är begränsat till utkanterna av städer.
6. Borde dessa subventioner kunna användas för att bygga i centrala områden? Exempelvis
innanför tullarna i Stockholm.
6.1. Hur tror du detta påverkar segregation?
7. Tycker du att normhyran är rätt satt?
8. Tycker du att bidragsmängden är rätt satt?
9. Tycker du att investeringsstödet har använts för dess syfte?
10. Tycker du att investeringsstödet har använts för lite? Om ja varför? Om nej varför?
11. Hur kommer det sig att vissa byggaktörer inte ser det som ett problem att få ihop
byggkalkylen medan andra säger att normhyran eller bidragsmängden är för låg?
12. Hur långsiktig är egentligen en lösning av detta slag?
13. Tycker du att social housing borde införas?
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Bilaga 2, Investeringsstödet – Användning fördelat över kommuner
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