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Abstract 

All income with derivation from leasing of private residence is to be taxed as income of capital 
with 30 percent. The legislation is regulated in the law of tax on incomes 42:nd chapter 30:th §. 
The law also gives the opportunity of making a standard deduction on which you do not need to 
pay taxes. 
 
This bachelor thesis studies how the standard deduction is meant to affect the housing stock in 
Sweden and how it has been affected. To do this I have observed the development of this law 
since it was legislated in 1990. 1990 the income of leasing of private residences went from being 
tax-exempt to being taxable at 30 percent, with the exception of the formerly standard deduction 
of 4000 Swedish crowns. Since the taxation reform in 1990 the development has retrograded 
towards a more tax-exempted environment regarding the income from private leasing and the 
standard deduction is currently at 18000 Swedish crowns and it was introduced at the end of 
2010. 
 
The emphasis in this bachelor thesis lies in the latest amendment, when the standard deduction 
was raised from 12000 Swedish crowns to 18000 Swedish Crowns. The government’s vision with 
this raise was that the profit that it would generate would act as an incitement for private persons 
to lease whole or a part of their homes. It was made to reduce the housing shortages in the big 
cities in Sweden. But through my work it is shown that the tenants in the leasehold flats does not 
make any profit in comparison with last year and the ones that live in houses or condominiums 
makes an profit of 150 Swedish crowns per month. 
 
Using two analysis, made by Stockholms Handelskammare, regarding stockholmers desire to 
sublet their homes I have seen no sign that this standard deduction in any way has affected the 
housing stock in Stockholm in a positive way, probably due to the lack of an economical profit. 
To motivate the population to sublet their houses there must be a bigger profit. The most likely 
way to do that is to give all people the possibility of setting the rent them selves and decide how 
much they think the trouble of having a tenant is worth. So changing the standard deduction 
from 12000 Swedish crowns to 18000 Swedish crowns will not increase the housing stock it is 
just going to make the profit bigger for the ones that already sublet their homes. 
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Sammanfattning 

All inkomst från uthyrning av privatbostad skall beskattas som inkomst av kapital med 30 
procent, vilket regleras i inkomstskattelagens 42:a kapitel 30§. Inkomstskattelagen ger också, 
bland annat, möjligheten till att göra ett schablonavdrag på hyresinkomsten på vilket man inte 
behöver betala skatt. 
 

Uppsatsen undersöker hur detta schablonavdrag är tänkt att påverka och hur det har påverkat 
bostadsutbudet i Sverige. Detta genom att se på hur lagen har utvecklats sedan den instiftades 
1990, då inkomst från uthyrning av privatbostad gick från att vara helt skattefri till skattebelagd 
med 30 procent med undantag av det dåvarande schablonavdraget på 4000 kronor. Sedan 
skattereformen 1990 har utvecklingen gått tillbaka mot en allt mer skattebefriad hyresinkomst för 
privatpersoner och schablonavdraget ligger idag på 18000 kronor. 
 
Arbetets tonvikt ligger på den senaste schablonavdragshöjningen från 12000 kronor till 18000 
kronor. Regeringens huvudmål med denna höjning var att vinsten den genererar skulle fungerar 
som incitament för privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin bostad. Detta för att minska 
den bostadsbrist som råder i framför allt Sveriges storstäder. Det visar sig att denna höjning inte 
påverkar boende i hyreslägenheter överhuvudtaget och ökar inkomsten för boende i villa eller 
bostadsrätter med 150 kronor per månad.  
 
Med hjälp av analyser gjorda av Stockholms Handelskammare, utav stockholmares benägenhet 
att hyra ut hela eller delar av sin bostad, gjorda vid skilda tillfällen, 2002 respektive 2010, kan jag 
inte se att detta ökade avdrag på något sätt har ökat människors benägenhet att hyra ut. 
Förmodligen på grund av att förtjänstmöjligheten är för liten eller ingen i och med 
schablonavdragsökningen. För att motivera privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin 
bostad krävs snarare en marknad där fri hyressättning skulle vara tillåten, där man själv får välja 
vad besväret med att hyra ut sin bostad är värd. Det enda regeringen har åstadkommit med denna 
lagändring är en ökad inkomst för de som redan hyr ut sin privatbostad eller hyreslägenhet och 
inte ett ökat bostadsutbud som de hade som mål. 
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Förord 

Denna kandidatuppsats omfattar 15 hp och är en del utav min civilingenjörsutbildning i 
samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik på KTH i Stockholm. Arbetet 
har genomförts under andra halvan av vårterminen 2011 och avslutar därmed mitt tredje år av 
denna 5-åriga utbildning. 

 

Jag vill tacka min handledare Jonny Flodin för hans tid, kunskap och uppriktiga engagemang. 
Tusen tack! 

 

Jag vill även tacka Sofia Linder på Stockholms Handelskammare som så snabbt kunnat hjälpa 
mig. Även ett stort tack till Ekmans Ståldörrar som har låtit mig husera i deras lokaler under 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Samhällets utveckling och förändring föranleder ständig till nya lagar och lagändringar. Vissa lagar 
är mer beständiga medan andra tenderar att förändras mer ofta i takt med utbyte av regering. 
Men lagändringar är kostsamma och skall inte göras utan eftertanke. Vid årsskiftet 2010/2011 
ändrade man i inkomstskattelagens 42 kap 30§, man ökade den skattefria delen av hyresintäkten 
vid andrahandsuthyrning av den egna bostaden, det så kallade schablonavdraget, från 12000 
kronor per år till 18000 kronor per år. 
 

1.2 Syfte/Problemformulering 
Anledningen till att man genomför en lagändring är att man inte är nöjd med hur någonting 
fungerar i samhället och vill göra det bättre. Man vill se en förändring och man har ett mål som 
man vill uppnå. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den nya formuleringen i 
inkomstskattelagen 42:30 fungerar i jämförelse med den gamla formuleringen, vad man hoppades 
uppnå med lagändringen, om man lyckades uppnå det man önskade och om det finns någon 
alternativ, och kanske mer effektiv, lösning än den valda för att uppnå målen. 
 

1.3 Metod/Avgränsning 
Jag kommer att använda mig av utredningen ”Upplåtelse av den egna bostaden” SOU 2007:74 
och prop. 2010/11:1 som båda innehåller motiveringar till schablonavdragshöjningen. Jag 
kommer även att använda mig av prop. 2008/09:47, som motiverar schablonavdragsökningen 
från 4000 kronor till 12000 kronor för att få en bättre uppfattning av de övergripande och mer 
långsiktiga målen med utvecklingen. De statistiska siffrorna kommer från två SKOP-
undersökningar, gjorda per telefon, angående andrahandsuthyrning i stockholmsregionen. Den 
första gjordes 2002 och användes av utredningen SOU 2007:74. Den andra gjordes 2010 på 
uppdrag av Stockholms Handelskammare, som användes som grund till en analys av 
andrahandsuthyrningen i Stockholm. Dessa SKOP-undersökningar leder till att jag ibland 
kommer att koncentrera mig till bostadsbristen i just Stockholm. Det resonemang som jag för i 
övrigt är baserat på att människor agerar rationellt, på det viset att om de tjänar mer pengar så 
kommer de vara mer benägna att vilja hyra ut. I övrigt håller jag mig borta från partipolitik. 
 

 

2. Aktuell lagstiftning 
 

2.1 Definition 
I inkomstskattelagen(IL) använder man sig utav en viss definition av fastigheter som även jag 
kommer att använda mig av. 
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Småhus: En byggnad inrättad för en eller två familjer, med tillhörande komplementhus så som 
garage, förråd och annan mindre byggnad. (IL 2:15) 
   
Privatbostad: För att räknas som en privatbostad så skall ägaren eller någon närstående till 
honom helt eller till övervägande del (mer än 50 procent) använda/avse att använda 
bostaden/småhuset/ägarlägenheten för permanent- eller fritidsboende. Hit räknas också 
bostadsrätter om de kan klassas som ett privatbostadsföretag. (IL 2:8-12). 
 
Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet: Fastigheter delas upp i två kategorier, 
privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. En privatbostadsfastighet kan bestå utav ett 
småhus med tillhörande mark eller en ägarlägenhetsenhet. Är det inte en privatbostadsfastighet så 
är det en näringsfastighet. (IL 2:13-14) 
 
Privatbostadsföretag: En svensk ekonomisk förening eller aktiebolag vars verksamhet till 
övervägande del, mer än 60 procent, består i att tillhandahålla bostäder, i byggnader som de äger, 
åt sina medlemmar och delägare. Eller uteslutande eller så gott som uteslutande tillhandahålla 
garage på samma sätt. (IL 2:17) 
 
Ägarlägenhet: En tredimensionellt avgränsad fastighet som är avsedd för att rymma en enda 
bostadslägenhet. (JB 1:1a) 
 

2.2 Inkomstskattelagen, 42 kap om uthyrning 

De paragrafer i inkomstskattelagen som ska analyseras har följande lydelse: 
 

30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när 
produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller 
ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts. 
   Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället ska avdrag göras med 
18 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om 
ersättningen avser upplåtelse, ska ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 
31§. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. Lag (2010:1826) 
 
31 § När en privatbostadsfastighet upplåts, ska ett belopp som motsvarar 20 procent av intäkten 
av upplåtelsen dras av. 
   När en bostad som innehas med hyresrätt upplåts, ska den del av upplåtarens hyra som avser 
den upplåtna delen dras av. 
   När en bostad som innehas med bostadsrätt eller liknande besittningsrätt upplåts, ska den del 
av innehavarens avgift eller hyra som avser den upplåtna delen dras av. I avgiften ska inte räknas 
in kapitaltillskott som innehavaren gjort till företaget eller bolaget. Andra inbetalningar ska räknas 
in i avgiften bara till den del de överstiger sådan utdelning som innehavaren har fått på annat sätt 
än i förhållande till sina andelar i företaget. Lag (2007:1419) 
 
32 § Bestämmelserna i 30§ andra stycket och 31§ gäller inte i fråga om upplåtelser som sker till 
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   1. ett svenskt handelsbolag av en delägare i handelsbolaget eller av en närstående till delägaren, 
   2. den skatteskyldiges arbetsgivare eller en arbetsgivare till någon som är närstående till den 
skatteskyldige, eller 
   3. någon som kan anses ingå i samma intressegemenskap som en sådan arbetsgivare som avses i 
2. 
 
   Vid sådana upplåtelser som avses i första stycket ska skäligt avdrag göras för den 
skatteskyldiges utgifter för upplåtelsen. Lag (2007:1419) 
 

2.3 Hur fungerar inkomstskattelagen 42:30-32 ? 
Den som väljer att hyra ut antingen hela eller delar av sin bostad måste betala skatt på den hyran 
man krävt i betalning av den tillfälliga hyresgästen. Hyresinkomsten räknas som inkomst av 
kapital och skall beskattas med 30 procent. Beroende på om man hyr ut ett småhus/ägarlägenhet, 

bostadsrätt eller hyresrätt ser lagstiftningen lite annorlunda ut.
1
   

 
Hyr du ut ett småhus/ägarlägenhet får du idag göra dels ett fast avdrag på 18000 kr och även ett 
rörligt avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Man får inte göra några avdrag för faktiska utgifter 
för upplåtelsen som till exempel lånekostnader. Istället har man detta krontals- och 
procentavdrag att tillgå. Vilket är tänkt att täcka de kostnader som normalt förorsakas vid 

uthyrning så som behövliga reparationer och underhåll av bostaden och så vidare.
2
  

    
Hyr du ut en bostadsrätt har du rätt till dels det fasta avdraget på 18000 kronor och dels avdrag 
för den avgift du själv betalat till bostadsrättsföreningen, förutom den delen som motsvarar 
kapitaltillskott till föreningen. Kapitaltillskott är den del av inbetalningen som går till amortering 

av föreningens lån eller till ny-, till- eller ombyggnad av föreningens fastighet.
3
 

    
Hyr man ut hela eller delar av sin hyresrätt har man rätt till krontalsavdraget på 18000 kr och så 
får man dra av det som man själv betalar till sin hyresvärden i hyra. Men hyr man ut en del av sin 
bostadsrätt eller hyresrätt får man endast göra avdrag för avgiften/hyran som motsvarar den 

uthyrda delen av bostaden. Man får aldrig heller göra avdrag som överstiger hyresintäkten.
4
 

    
Observera att uthyrning av bostadsrätter i andra hand till annan för självständigt brukande måste 
godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse eller hyresnämnden enligt bostadsrättslagen 7:10-
11. Samma sak gäller vid uthyrning av hyreslägenhet i dess helhet till annan för självständigt 
brukande, där det krävs tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden enligt jordabalken 12:39-
40. Vidare för att få hyra ut sin hyresrätt eller bostadsrätt till annan för självständigt brukande 
skall man ha beaktansvärda skäl. Ett beaktansvärt skäl kan vara att hyresgästen på grund av ålder 
eller sjukdom måste läggs in på sjukhus eller annat boende. Tillfälligt arbete/studie/vistelse på 

                                                 
1 www.skatteverket.se  
2www.skatteverket.se  
3 www.skatteverket.se   
4 www.skatteverket.se  
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annan ort är beaktansvärda skäl för uthyrning om pendlingsavståndet är längre än 8-10 mil eller 
överstiger 1,5 timme enkel väg per dag. Även särskilda familjeförhållanden eller därmed 
jämförbara förhållanden, att till exempel provbo i ett samboförhållande eller vård av anhörig i 
dess hem, räknas som beaktansvärda skäl. Men ju längre tid något av dessa förhållanden råder 
desto svagare blir de som skäl för andrahandsuthyrningen. Hyresvärden kan också neka till 

samtycke om den tilltänkta andrahandshyresgästen är känd för att vara störande.
5
 

    
Att ha någon inneboende hos sig är inte en andrahandsuthyrning. Således behövs inget samtycke 

eller tillstånd från vare sig hyresvärd, styrelse eller hyresnämnd.
6
 Detta så länge den inhysta 

personen inte medför några men för hyresvärden respektive föreningen eller någon medlem i 
föreningen enligt jordabalken 12:41 och bostadsrättslagen 7:8. 
 
För att tydligt illustrera hur dessa paragrafer verkar ställer jag här upp tre exempel på tre 
typfamiljer. 
 

2.3.1 Exempel uthyrning av småhus och ägarlägenhet 

Familj A väljer att hyra ut hela sin villa, gemensamt ägd av herr och fru A, i ett år, från januari till 
december. De tar 6000 kronor per månad i hyra, vilket leder till att de har en skattepliktig intäkt 
på 72000 kronor som skall beskattas som inkomst av kapital. De har nu som sagt två avdrag 
tillgängliga. Först får de dra av 20 procent av bruttointäkten, 72000*0,20=14400. Sedan har de 
krontalsavdraget på 18000 kronor kvar, 72000-14400-18000=39600 kronor. Detta betyder att 
herr A skall redovisa och skatta för 19800 kronor (39600/2=19800), och likaså fru A. Observera 

att krontalsavdraget aldrig får överstiga hyresintäkten.
7
 

 

2.3.2 Exempel uthyrning av bostadsrätt 

Familj B väljer att hyra ut hela sin bostadsrätt, gemensamt ägd av herr och fru B, i ett år, från 
januari till december. De tar 5000 kronor per månad i hyra, vilket leder till att de har en 
skattepliktig intäkt på 60000 kronor som skall beskattas som inkomst av kapital. Men under 
denna tid har även herr och fru B betalt avgiften till föreningen på 3000 kronor per månad varav 
200 kronor per månad har varit kapitaltillskott till föreningen. Här har man också två möjliga 
avdrag. Man får dra av den avgift man själv betalat till föreningen, dock ej kapitaltillskottet, (3000-
200)*12=33600 kronor. Sen har man också tillgång till schablonavdraget på 18000 kronor, 60000-
33600-18000=8400 kronor. Herr och fru B skall alltså redovisa och skatta för 4200 kronor 

vardera.
8
 

 

                                                 
5 www.fastighetsagarna.se  
6 www.hsb.se  
7 www.skatteverket.se  
8 www.skatteverket.se  
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2.3.3 Exempel uthyrning av hyresrätt 

Familj C väljer att hyra ut hela sin möblerade hyresrätt i ett år, från januari till december. De tar 
5000 kronor per månad, vilket leder till att de har en skattepliktig intäkt på 60000 kronor som 
skall beskattas som inkomst av kapital. Men under tiden har även herr och fru C betalt hyran på 
4500 kronor per månad till sin hyresvärd. De har nu två möjliga avdrag att göra. Dels får de dra 
bort den hyra som de själva betalt till hyresvärden, 4500*12=54000. Dels får de använda sig utav 
krontalsavdraget på 18000 kronor, 60000-54000-18000=-12000 kronor. Men som sagt får man 
inte göra avdrag större än hyresintäkten så här får de göra ett avdrag på 60000 kronor, som 

motsvarar hyresintäkten. I detta fall blir följaktligen hyresintäkten skattefri.
9
 

 
Familjerna ovan är valda efter exempel från skatteverket, detta för att hyrorna ska vara rimliga. 
Men självklart finns det en variation på vad en lämplig hyresnivå är beroende på vart man 
befinner sig i Sverige. De valda hyrorna får antas vara någon slags medelhyra för en medelbostad 
i Sverige. I de flesta fall kommer ändå tonvikten ligga på förändringen av förtjänsten. 
 

2.4 Hyresnivån 
I och med denna schablonhöjning skall man vara medveten om att hyressättningen inte får göras 
fritt, vi har en reglerad hyressättning baserad på jordabalken 12:55. Där står det att hyran skall 
fastställas till ett skäligt belopp. Detta skäliga belopp skall ha sin utgång i lägenhetens bruksvärde.  
     

2.4.1 Bruksvärdet 

Bruksvärdet är lägenhetens praktiska värde ur hyresgästens synvinkel. Man utgår från hur den 
generella hyresgästen värderar lägenhetens olika egenskaper/kvalitéer och inte hur den tillfälliga 
hyresgästen ser på saken. Det man vid hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen skall ta 
hänsyn till är lägenhetens storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, 
reparationsstandard, ljudisolering och tillgång till hiss, tvättstuga, sopnedkast, särskilda 
förvaringsutrymmen, god fastighetsservice, garage, biluppställningsplats men även husets 
allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer. Alla dessa parametrar 
påverkar lägenhetens bruksvärde. Vid fastställandet av hyran skall man sedan jämföra lägenheten 
med andra, till bruksvärdet, likvärda lägenheter. Det krävs då att lägenheterna i grova drag 
motsvarar varandra och har ungefär samma storlek, samma rumsantal och förhåller sig likartat till 
ortens centrala delar och så vidare. Självklart går det inte hitta två exakt likadana lägenheter utan 
olika bruksvärdesfaktorer får kvittas mot andra. Om det visar sig att hyran är påtagligt högre än 
för andra likvärdiga lägenheter så är den inte skälig. Till bruksvärdet skall dock inte räknas 

fastighetsägarens produktionskostnader, driftkostnader eller förvaltningskostnader.
10
  

    
Alltså kan inte herr och fru C, i fallet med uthyrningen av deras hyresrätt, höja hyran för deras 
andrahandshyresgäst, trots att det finns ett skattefritt inkomstutrymme för det. 
    

                                                 
9 www.skatteverket.se  
10 www.hyresnämnde.se  
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2.4.2 Återbetalningsskyldighet 

Skulle det vara så att en bostadsrättshavare eller en förstahandshyresgäst har tagit en hyra som är 
påtagligt högre än för andra lägenheter med likvärdigt bruksvärde så kan de bli 
återbetalningsskyldiga. Vänder sig andrahandshyresgästen till hyresnämnden och denna finner att 
hyran varit oskälig har hyresgästen rätt att få tillbaka vad han betalat för mycket och rätt till sänkt 
hyra för den fortsatta hyrestiden. Denna återbetalningsskyldighet sträcker sig ett år tillbaka i tiden 

från det att ansökan om återbetalning inkommit till hyresnämnden.
11
 

    

En hyresgäst har därför bara i princip rätt att ta ut samma hyra av sin andrahandshyresgäst som 
den själv betalar till hyresvärden, då det är denna förhandlade hyra som normalt anses skälig. Så 
återbetalningsskyldigheten borde därför främst vara aktuell vid andrahandsuthyrning av 
bostadsrättslägenheter. Här skall dock tilläggas att vid uthyrning av fullt möblerade hyres-, 
bostadsrättslägenheter och villor får man göra ett påslag på 5-15 procent på månadshyran. Detta 
påslag på hyran är dock inte lagreglerat och avgörs från fall till fall efter ansökan från hyresgästen 

om återbetalning av överhyra enligt JB12:55e.
12
 Detta gäller ej för uthyrning av villa, då det 

räknas som förstahandsuthyrning. Det hyresnämnden kan förordna om vid ett sådant fall är 

endast att den framtida hyran skall vara skälig.
13
  

 

2.5 Kommentar 
Gällande informationen från skattverket vad detta schablonavdrag avser att täcka för kostnader 
väcks viss förvirring när informationen skall appliceras på uthyrningen av hyresrätter.  Om 
avdraget är avsett att täcka allehanda omkostnader vid uthyrning så som reparationer och 
underhåll, vad blir då den ursprungliga hyresvärdens uppgift. Förstahandshyresgästen behöver 
inte besörja för något underhåll i sin lägenhet, det ska hyresvärden stå för. Så vad är det 
egentligen tänkt att schablonavdraget skall täcka för kostnader för hyresgäster som hyr ut sin 
lägenhet i andra hand? Ingenting nämns om det i varken propositionerna eller på skatteverkets 
hemsida. Kanske är det andra omkostnader man syftar till. Som till exempel att hitta en pålitlig 
andrahandshyresgäst. Den som hyr ut sin bostadsrätt har fler åtaganden gällande underhållet av 
sin bostadslägenhet men det är endast de som hyr ut sin villa som faktiskt måste ombesörja allt 

underhållsarbete själv och har det yttersta ansvaret för att allting fungerar.
14
 

 

 

3. Målsättningen med lagändringen 
42:30 i inkomstskattelagen har successivt förändrats och schablonavdraget har höjts under de 
senaste åren. Innan skattereformen 1990 var hyresinkomsten vid andrahandsuthyrning skattefri 
vid uthyrning för permanentboende. Därefter infördes skattekrav på hyresinkomsten, men det 

                                                 
11 www.jagvillhabostad.nu  
12 www.hyresnämnden.se 
13 www.dn.se  
14 Se bostadsrättslagen 7:12 
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tilläts ett skattefritt belopp på 4000 kronor.
15
 Denna skattebefriade del har successivt ökat. 

Årsskiftet 2009/2010 höjdes det till 12000 kronor och den nuvarande lagstiftningen började gälla 

vid årsskiftet 2010/2011 och schablonavdraget är nu uppe i 18000 kronor.
16
 

     
Motivet till de två senaste höjningarna framgår av prop. 2010/11:1 och 2008/09:47. Båda 
höjningarna refererar till utredningsbetänkandet ”Upplåtelse av den egna bostaden”, SOU 
2007:47, där det i vissa fall går att få en något mer detaljerad motivering. Dock ska man komma 
ihåg att det är propositionerna som innehåller de verkliga motiveringarna och utredningen endast 
uttrycker utredarens analys och åsikt som inte alltid stämmer överrens med regeringens. 
 

3.1 Nominellt oförändrat under lång tid 
Vid höjningen från 4000 kronor till 12000 kronor menade regeringen på att då avdraget hade 
varit till beloppet bestämt och oförändrat sedan det infördes vid årsskiftet 1990/91 och därmed 
förlorat i värde var detta i sig en anledning till att det borde höjas. Detta för att få tillbaka den 
köp-, eller genomslagskraft det hade vid införandet. Alltså bara en uppdatering till rådande 

omständighet.
17
 

 

3.2 Ökat utbud på andrahandsmarknaden 
I både prop. 2008/09:47 och prop. 2010/11:1 diskuterar man bristen på bostäder på samma sätt 
och slår fast att det behövs fler bostäder än vad som idag hinner produceras. Man kommer fram 
till att en höjning av schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastigheter, privatbostäder 
och hyreslägenheter skulle utgöra ett positivt incitament för den som överväger att hyra ut hela 
eller delar av sin bostad. Och att denna höjning kunde bidra till ett ökat utbud av bostäder på 
andrahandsmarknaden. Men i både prop. 2010/11:1 och prop. 2008/09:47 utrycker regeringen 
svårbedömdheten i effekterna och det faktiska utfallet av schablonhöjningen då det är mer än 

skattelättnader som påverkar om privatpersoner vill hyra ut.
18
 Regeringen menade på att 

uthyrning av bostad alltid är förenad med en viss risk och att denna skulle upplevas som större då 
det var privatpersoner som hyrde ut sina egna hem i jämförelse med professionella hyresvärdar. 
Privatpersonen skulle också drabbas av den olägenheten och komplikationen att någon annan 
vistas i deras bostad och de tvingas bo tillsammans med någon annan, vilket den professionella 
hyresvärden inte drabbas av. Regeringen tyckte att denna risk som privatpersonen tar skall stå i 

rimlig proportion till den ersättning de får.
19
 

 

                                                 
15 Prop. 1999/2000:2 s. 494 
16 Prop. 2008/09:47 s. 16, prop. 2010/11:1 s. 140 
17 Prop. 2008/09:47 s. 18 
18 Prop. 2008/09:47 s. 17+19 och prop. 2010/11:1 s. 141 
19 Prop. 2008/09:47 s.18 och prop. 2010/11:1 s. 141 
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3.3 Främja rörligheten på arbetsmarknaden 
I prop. 2010/11:1 konstateras det även att privatpersoners upplåtelse av privatbostad är ett viktigt 
komplement till bostadsmarknaden idag då det råder bostadsbrist. Denna sektor skulle kunna 
bidra med nya bostäder snabbare än vad som hinner byggas nytt. Det konstaterades även att 
denna andrahandsmarknad skulle passa mycket bra för tillfälliga/begränsade upplåtelser vid till 
exempel arbete eller studier på annan ort och på så vis främja rörligheten på arbetsmarknaden 

och utbudet av bostäder åt studenter.
20
 

 

3.4 Problem med schablonavdragshöjningen 
I Sverige måste både privatpersoner, föreningar och andra verksamheter följa svensk lag, men vi 
är också underordnade de regler som vi accepterade i och med inträdet i den Europeiska 
Unionen. I ”Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen” (EG-fördraget) regleras i 
princip de samarbetsområden som omfattar EUs inre marknad samt jordbruks-, transport- och 

handelspolitik.
21
 I artikel 87-89 regleras hur statligt stöd till näringslivet får ske i 

medlemsländerna. Artikel 87 upplyser om att ”stöd som ges av medlemsstat eller med hjälp av 
statliga medel, av vilka slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion är oförenlig med den gemensamma 

marknaden i den utsträckningen det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”.
22
 Sedan punkats 

det upp vid vilka tillfällen och omständigheter som det är förenligt med den gemensamma 
marknaden att ge stöd. 
    
Vidare, i den svenska ”Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag”, fastslås att stöd endast 
får ges om det är förenligt med artikel 87 i EG-fördraget. 
    
Prop. 2008/09:47 och prop. 2010/11:1 diskuterar om denna schablonhöjning bryter mot EGs 
regler om statsstöd och konkurrensneutralitet. De ifrågasätter om schablonhöjningen innebär en 
avvikelse från vad som i detta sammanhang kan anses som den annars normala 
beskattningsregeln, om åtgärden är selektiv och kan bedömas som statsstöd. De slår fast att 
professionella hyresvärdar helt klart står för den största andel av uthyrda lägenheter i Sverige. 
Fastigheter tillhörande sådana näringsidkare, så kallade näringsfastigheter, beskattar inte sin 
inkomst på samma sätt som en privat uthyrare. På inkomsten i form av hyresintäkter från en 
näringsfastighet får man göra avdrag för de faktiska utgifterna för upplåtelsen till skillnad från det 
krontalsavdrag som finns tillgängligt som privatperson. Krontalsavdraget är visserligen tänkt att 
täcka de kostnader som uppkommer i samband med uthyrningen, men är helt oberoende de 
faktiska kostnaderna. Regeringen instämmer med utredningen att det är mer ekonomiskt 
fördelaktigt ur skattesynpunkt att ha en fastighet klassad som näringsfastighet än som 
privatbostadsfastighet och därför borde inte schablonhöjningen innebära att vissa företag gynnas. 
Därmed anses höjningen förenlig med artikel 87. Utredningen menar vidare att denna höjning 

                                                 
20 Prop. 2010/11:1 s. 141 
21 www.lissabonfordraget.se  
22 Observera att artikel 87-89 nu motsvarar artikel 107-109 i Lissabonfördraget. 
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snarare leder till en minskad konkurrensnackdel för ägare till privatbostadsfastigheter i jämförelse 

med ägare till näringsfastigheter än en konkurrensfördel för ägarna av privatbostadsfastigheter.
23
 

 

3.5 Förenklingen 
Det bör även kommenteras att ändringen av IL 42:30, även innefattar beskattningen av inkomster 
som har uppkommit i samband med försäljning av produkter, t.ex. ved eller bär, från en 

privatbostadsfastighet. Detta endast på grund av förenklingsskäl vid författningsarbetet.
24
 

 

3.6 Kommentar 
Att schablonavdraget var till beloppet bestämt, 4000 kronor, under så många år och behövdes 
uppdateras för att få tillbaka sin effekt är ju i sig riktigt med tanke på inflationens påverkan på 
beloppets köpkraftsförändring under 19 år. Men en höjning på 8000 kronor var knappast 
motiverad. Enligt KPI-utvecklingen skulle man snarare, med viss överslagsräkning, kunnat 

motivera en ökning med ungefär 2000 kronor. 
25
 

 

3.6.1 Mål, medel och effekt 

Vidare borde man göra en tydligare skillnad på vad som är det faktiska målet med lagändringen, 
vad som är medel för att komma dit och vilka effekterna är som kan komma ur ett uppnått mål. 
Jag tycker att både prop. 2010/11:1 och prop. 2008/09:47 blandar ihop de här tre kategorierna.  
    
Att höja schablonavdraget för att det varit nominellt oförändrat under lång tid är ju inte en 
motivering i sig utan ett medel för att uppnå något annat eller för att bibehålla nuvarande 
förhållande. Det man hade som mål med denna lagändring måste ju ändå varit ett utökat utbud 
av bostäder. Regeringens motivering om en ökad rörlighet på arbetsmarknaden borde inte heller 
kunna användas som en motivering utan detta skulle jag snarare klassa som en effekt av det 
uppnådda målet, då ett större bostadsutbud borde leda till en mer välfungerande och rörlig 
bostadsmarknad.  Så från och med nu kommer jag endast att fokusera på regeringens mål med 
lagändringen, det vill säga, en utökad bostadsmarknad. 
 

3.6.2 Den ökade vinsten    

Att denna skattesänkning ska öka utbudet av bostäder är beroende av tanken om utbud och 
efterfrågan på marknaden. Efterfrågan är idag väldigt hög då det råder bostadsbrist i de större 
städerna, men tyvärr finns det inte så många som kan tänka sig att hyra ut då vinsten är för liten. 
Men nu med lagändringen är det tänkt att vinsten skall bli större och att fler människor därmed 
skall bli villiga att hyra ut sina bostäder. Allt är nu beroende på den möjliga vinst som man kan 
göra vid uthyrningen. För att göra det tydligt använder jag samma familjer som tidigare för att se 

                                                 
23 Prop. 2008/09:47 s.20 och prop. 2010/11:1 s. 141 
24 Prop. 2010/11:1 s. 140 
25 www.scb.se  
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hur deras förtjänst har förändrats i och med den senaste höjningen från 12000 kronor till 18000 
kronor. 
 
Familj A skulle tidigare, när schablonavdraget låg på 12000 kronor, fått in 58320 kronor per år i 
hyresintäkt efter skatt. Med dagens schablonavdrag på 18000 kronor får de in 60120 kronor efter 
skatt. Detta betyder att de får in 1800 kronor mer per år än vad de gjorde tidigare 
(6000*0,3=1800). 
 
Familj B skulle tidigare fått in 55680 kronor per år efter skatt och får idag in 57480 kronor efter 
skatt. De får alltså in 1800 kronor mer per år än innan. 
 
Familj C skulle tidigare fått in 60000 kronor per år skattefritt vilket de även får in nu med det 
höjda schablonavdraget. Alltså förändras inte deras vinst. 
 
Målet med höjningen var som sagt att man skulle få fler människor att vilja hyra ut och att 
vinsten man gjorde på hyresintäkten skulle fungera som incitament till detta. Regeringens 
förhoppning är nu då att denna extra vinst på 1800 kronor extra per år och 0 kronor alternativt 
ungefär 150 kronor extra per månad eller 0 kronor extra per månad ska få fler människor att hyra 
ut hela eller delar av sin bostad.  
    

3.6.3 Övriga risker 

Regeringen beskrev i både prop. 2010/11:1 och prop. 2008/09:47 att oviljan hos människor att 
hyra ut framför allt berodde på den personliga risk man utsatte sig själv för när man tog in 
utomstående människor sitt hus. Alltså är regeringens förhoppning nu att 150 kronor extra per 
månad ska få människor som förra året inte hyrde ut sin bostad på grund av riskerna med att hyra 
ut idag ska vilja hyra ut, 150 kronor extra ska få vågskålen att tippa över. 
    
I denna risk som regeringen upplyser om, där man som hyresvärd måste dela sin bostad med 
någon annan utomstående och ens bostad slits ned vid användning, tycker jag att man utelämnar 
vissa, kanske inte mer överhängande, men värre konsekvenser som man kan råka ut för. Hyr du 
ut din bostadslägenhet i andra hand så måste man ha stor tilltro till att andrahandshyresgästen 
agerar efter överenskommelsen. Att denne till exempel flyttar ut när det är bestämt och 
dessförinnan har betalat hyran. Skulle andrahandshyresgästen inte betala hyran är det 
förstahandshyresgästen eller bostadsrättsägaren som har ansvaret för att hyran eller avgiften 
betalas i tid, annars kan de riskera att få sina nyttjanderätter förverkade. Anledningen till att det är 
förstahandshyresgästen och bostadsrättsägaren som vräks är att de är just de som har ett kontrakt 
med hyresvärden eller föreningen och därmed är det de som har det yttersta ansvaret för 
betalningen. Deras kontrakt med andrahandshyresgästen är inte på något sätt kopplat till 

hyresvärden eller föreningen.
26
 

    

                                                 
26 www.isidorum.se  
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Skulle hyresgästen sedan inte flytta ut på utsatt datum är det enda alternativet att vända sig till 

kronofogdmyndigheten för avhysning, men att sedan få någon avhyst kan ta flera månader.
27
        

    
Andrahandshyresgästen får även något som heter besittningsskydd, som träder i kraft efter att 
hyresförhållandet varat i mer än två år. Besittningsskyddet innebär att andrahandshyresgästen inte 
utan vidare är skyldig att flytta den dagen som står i uppsägningen. Skulle andrahandshyresgästen 

inte flytta ut på det utsatta datumet får förstahandshyresgästen ta tvisten till hyresnämnden.
28
 

Där de visserligen sällan ger andrahandshyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten, men denna tvist 

kan ta upp emot ett år att få avgjord när den väl tagits till hyresnämnden.
29
 Under det året måste 

då förstahandshyresgästen hitta någon annanstans att bo. Vid andrahandsuthyrning ges med 
andra ord hyresgästen ett svagt besittningsskydd, vilket betyder att om förstahandshyresgästen vill 

flytta tillbaka kommer andrahandshyresgästen bli tvungen att flytta ut.
30
 

    
Vidare är det lite annorlunda regler som gäller när man hyr ut sin villa då den man hyr ut till 
räknas som förstahandshyresgäst. Därmed gäller besittningsskyddet så fort hyresgästen flyttar 

in
31
, om man inte vid upprättandet av hyresavtalet även gör en överrenskommelse om att detta 

besittningsskydd inte skall gälla.
32
 Men denna brytning av besittningsskyddet gäller endast om 

ägaren själv vill flytta in i huset igen eller överlåta det till någon annan. 
33
 

     

3.6.4 Stimulera inneboende 

Rent krasst så är det marginella ökningar för de tre familjerna/grupperna vid uthyrning av hela 
bostaden, vilket leder till funderingen om att det ökade schablonavdraget kanske är tänkt att 
stimulera en ökad uthyrning av del av bostad. Det borde rimligtvis vara så att fler människor 
borde kunna hyra ut ett rum i sin bostad snarare än att kunna hyra ut hela sin bostad. Kanske får 
avdraget en större effekt för de familjer som väljer att ha en inneboende. Jag väljer att titta på 
familj A för att se på hur denna schablonhöjning påverkar deras hyresinkomst om de väljer att 
hyra ut ett rum till en inneboende istället för att hyra ut hela sin bostad. 
 
Familj A* väljer att hyra ut ett rum i sin bostad under ett år. De väljer att ta 2000 kronor i 
månaden, vilket leder till att de har en beskattningsbar inkomst på 2000*12=24000 kronor. 
Tidigare, med de tillgängliga avdragen hade de tillslut fått betala skatt på (24000*0,8)-12000=7200 
kronor. Idag får de istället betala skatt på (24000*0,8)-18000= 1200 kronor. Vilket betyder att de 
har ökat sin inkomst efter skatt, från 21840 kronor till 23640 kronor, med 1800 kronor. 
 

                                                 
27 www.maklare.se 
28 www.hyresnämnden.se 
29 www.jagvillhabostad.se  
30 www.andrahandsuthyrning.com   
31 www.omboende.se 
32 Se jordabalken 12:45a 
33 Se jordabalken 12:46 6p 
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Alltså är inte den ekonomiska vinningen större om man väljer att hyra ut endast ett rum i sin 
bostad jämfört med om man hyr ut hela sin bostad. Man tjänar lika mycket mer per år oavsett vad 
man väljer. Däremot blir den procentuella vinstökningen större i jämförelse med om man hyr ut 
hela sin bostad. Men fortfarande får familjen bara 1800 kronor mer i fickan per år, troligtvis inte 
tillräckligt för att motivera någon att ta steget och börja hyra ut ett rum i sin bostad.  
    
Räknar man på det så höjdes den skattefria inkomsten från 15000 kronor per år till 22500 kronor 
per år i och med schablonavdragshöjningen från 12000 kronor till 18000 kronor vid årsskiftet 
2010/2011. Vilket betyder att om man väljer att utgå från summan 22500 kronor vid 
hyressättningen och fördelar den summan över ett år och inte tar mer än det så kommer man inte 
behöva betala någon skatt på hyresinkomsten. Man kan tänka sig att det ligger ett visst obehag 
eller osäkerhet hos många när det kommer till redovisning av sin inkomst, det finns alltid en viss 
risk att man själv räknar fel på hur mycket man skall betala i skatt och sedan riskerar att bli 
återbetalningsskyldig om man betalat för lite i skatt. Så kanske hoppas regeringen på att fler 
människor hyr ut då de är säkra på att deras inkomst från hyran är så pass liten att de inte 
behöver betala skatt på någon del alls och på det viset känner sig mer trygga i situationen. 
    
Det här betyder att familj A* skulle kunna ta en hyra på 1875 kronor per månad, i jämförelse med 
1250 kronor som de kunde ta tidigare utan att behöva betala skatt på någon del. Men en hyra på 
1875 kronor per månad för ett rum i Stockholm skulle idag vara i yttersta nederkant. För att hyra 
ett rum i Stockholms län får man betala någonstans mellan 2000 kronor ända upp till 5000 

kronor per månad beroende på läget och storleken.
34
  Alltså fungerar inte den här teorin i 

Sveriges storstäder. Möjligtvis skulle man kunna hyra ut sin bostad under en kortare tid under 
året, under någon eller några månader och på så vis kunna ta en rimlig hyra och fortfarande ha en 
helt skattebefriad hyresinkomst. 
 

3.6.5 Den nya hyreslagstiftningen    

Vid årsskiftet 2010/2011 förändrades hyreslagstiftningen. Tidigare var hyrorna hos de 
allmännyttiga kommunala bostadsföretagen normerande för all hyressättning. Men nu behöver 
man inte längre bara jämföra med allmännyttans bostäder utan nu är alla kollektivt förhandlade 
hyror, både hos de privata fastighetsägarna och de kommunala bostadsföretagen, normerande vid 

prövning av en hyras skälighet.
35
  När man diskuterar regeringens målsättning, med ett större 

utbud av bostäder på marknaden, kan man fundera på om inte även denna lagförändring arbetar 
mot samma mål och fungerar som ett incitament till en ökad uthyrning. För i och med denna 
lagändring kommer troligtvis de flesta hyror att öka och för att klara sina egna utgifter/hyran 
kanske man väljer att hyra ut en del av sin bostad.  
    
Eller så ser man möjligheten i att kunna jämföra sin bostadsrätt eller villa med andra likvärdiga 
bostäder och kan ta en högre hyra (med de höjda bruksvärdena) och därmed ha en större 
förtjänstmöjlighet än tidigare och därför välja att hyra ut hela eller delar av sin bostad. 
 
                                                 
34 www.hyrarum.se  
35www.regeringen.se  
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I och med denna lagändring tillåts numera även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen 

att vara vinstdrivande. De skall drivas enligt affärsmässiga principer.
36
 

 

    

4. Alternativa lösningar 
Under 2010 ökade befolkningen i Stockholm med 35200 invånare. Denna befolkningsökning 
ställer krav på produktionen av nya bostäder, men dagens bostadsbyggande ligger inte ens i 
närheten av att möta den efterfrågan som finns. I Stockholms län uppgår underskotten till 
ungefär 85000 bostäder. Bostadsbristen i sin tur hotar tillväxten och utvecklingen i regionen, 
försvårar rörligheten på arbetsmarknaden, minskar attraktions- och konkurrenskraft och utgör 
därmed ett hot mot den ekonomiska utvecklingen i Stockholm och på sikt i hela Sverige. Man 
kan inte längre ta tillvara på de positiva effekterna av befolkningsökningen. Stockholms 
Handelskammare menar generellt att Stockholms bostadsmarknad, i jämförelse med andra 
utländska städer, är mer trögflytande på grund av att den är så hårt reglerad. De menar också att 
det finns en stor outnyttjad potential i det redan befintliga bostadsbeståndet, i likhet med 

utredningen till lagändringen.
37
  

 

4.1 Skattebefriad uthyrning 
Stockholms Handelskammare anser bland annat att andrahandsuthyrningen skall vara helt 
skattefri. Vilket kanske inte är en sådan dum idé med tanke på den marginella vinstökningen som 
den senaste lagändringen (IL 42:30) medförde. Om målet är att utnyttja potentialen i det redan 
befintliga bostadsbeståndet och detta genom incitament såsom ökad vinst borde det mest raka 
och enkla vara att ta steget fullt ut och göra andrahandsuthyrningens inkomst helt skattebefriad. 
För med tanke på hur schablonavdragsutvecklingen sett ut finns det ingen anledning att tro att 
detta är den sista höjningen. För inte vid något tillfälle, varken vid införandet eller vid höjningen, 
har man sagt att det skall ske fler höjningar, ändå har detta skett. Kanske fortsätter man att höja 
detta avdrag tills det ger en effekt som går att mäta eller tills man helt enkelt väljer att ta en annan 
väg till målet. Men om skattelättnader är lösningen på problemet med bostadsbristen är en helt 
skattebefriad hyresinkomst sättet att maximera privatpersoners hyresinkomst på. Vi undersöker 
hur detta förslag skulle påverka familj A-C från tidigare exempel. 
 
Familj A, får med dagens schablonavdrag på 18000 kronor, in 60120 kronor i hyresintäkt efter 
skatt. Skulle vi gå på linjen med en helt skattebefriad hyresinkomst från privatpersoner skulle 
familj A istället få in 72000 kronor i hyresintäkt. Det skulle motsvara en ökning med 11880 
kronor, ungefär 1000 kronor extra per månad 
 
Familj B, får med dagens schablonavdrag på 18000 kronor, in 57480 kronor i hyresintäkt efter 
skatt. I ett system där hyresinkomsten för privatpersoner skulle vara helt skattebefriad skulle de 

                                                 
36 www.regeringen.se  
37 Stockholms Handelskammares analys, ”Andrahandsuthyrning – underlättar en trög bostadsmarknad”, s. 
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istället få in 60000 kronor, en ökning med 2520 kronor per år eller ungefär 200 kronor per 
månad. 
 
Familj C påverkas dock inte överhuvudtaget av denna möjliga förändring då deras hyresinkomst 
på 60000 kronor redan är helt skattebefriad. 
 
Denna lösning ger alltså inte de tre olika grupperna lika stora incitament till uthyrning av deras 
bostad. Hyresgäster skulle inte ens märka av någon skillnad. Här skulle i princip endast husägarna 
märka någon skillnad i dagens läge. Hyresgäster verkar generellt aldrig ha vinsten som incitament 
vid uthyrning utan snarare har man bara den möjligheten att minska sin förlust genom att hyra ut 
i andra hand. För en bostadsrättsägare ser det lite annorlunda ut beroende på hur stora lån ägaren 
har och hur mycket denne betalar av på dessa lån per månad. Har ägaren väldigt stora lån och 
hög avbetalning blir situationen likande den för hyresgästen, att man genom uthyrning av hela 
eller delar av sin bostad, snarare försöker minska sina förluster än att få någon vinst. Har man 
däremot små eller inga lån har man större vinstmöjlighet. 
    

4.2 Fri hyressättning 
Man skulle även kunna försöka angripa problemet med ett för litet bostadsutbud på ett annat sätt, 
där man har kvar målet med ett utökat bostadsutbud och man har kvar vinsten som incitamentet 
till uthyrningen och där man försöker utnyttja den potential som finns i de redan byggda 
bostäderna men använder sig utav ett annat medel än just en ökad skattelättnad, nämligen fri 
hyressättning. 
    
Under 2010 genomförde SKOP en undersökning i Stockholms län, denna gång på uppdrag av 
Stockholms Handelskammare, angående stockholmarnas benägenhet att hyra ut hela eller delar 
av sin bostad i andrahand. Undersökningen i kombination med Stockholms Handelskammares 
analys utav den visar att om man skulle gå deras linje och låta hyresinkomsten vara skattefri och 
hyressättning fri som nämnt innan skulle nästan sju procent av dagens villa/lägenhetsägare vilja 
hyra ut. Detta skulle motsvara nästan 43000 nya bostadstillfällen. Varav lite mer än 24000 av 
dessa bostäder skulle var uthyrning av hel bostad. Ett sådant utbud skulle motsvara en fyrdubblad 

årsproduktion av bostäder i Stockholms län. 
38
 

     
Men även utan denna undersökning som stöd tycker jag att det är ett rimligt antagande att om 
man själv får bestämma hur mycket man vill ta i hyra så skulle fler hyra ut sin bostad. Då skulle 
man själv få bedöma de risker man utsätts för och hur mycket man vill ha i kompensation för 
uthyrningen. Och ju fler som ser den möjliga vinsten, desto fler skulle hyra ut. Det som talar 
emot detta förslag skulle vara att hyressättningslagen har en karaktär av skyddslagstiftning. 
Hyresgästen skall ha möjligheten att bo till en rimlig kostnad och ha sin ställning garanterad 
gentemot hyresvärden. Det skulle då uppstå en konflikt inom systemet med det här förslaget där 

man dels får ta hur mycket man vill i hyra och dels ska kunna bo till en rimlig kostnad
39
 

                                                 
38 Stockholms Handelskammares analys, ”Andrahandsuthyrning – underlättar en trög bostadsmarknad”, s. 
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39 www.lawline.se  
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Den dåliga vinstmöjligheten vid andrahandsuthyrning för boende i hyreslägenheter har varit 
konstant genom mina exempel i denna uppsats. Med den övriga lagstiftningen kring uthyrning är 
kanske detta vad som behövs för att motivera de som bor i hyreslägenheter att hyra ut i andra 
hand.  
 
Det bör kommenteras att detta alternativ skulle medföra vissa problem. Detta på grund av att 
man i en marknad skapar två marknader, en för privatpersoner och en för näringsverksamhet. 
Vilket skulle leda till att man får en marknad som är mer förmånlig än den andra och därmed 
skulle det göras försök för att kringgå det aktuella regelverket för det mer förmånliga. 
 

4.3 Ökad bostadsproduktion 
Det ”enklaste” svaret på dagens bostadsbrist vore väl ändå att se till att det byggs tillräckligt med 
bostäder för att möta den efterfrågan som finns.  Kanske borde man, istället för att ändra på just 
den skattefinansiella lagstiftningen, titta på hur lagstiftningen och övriga begränsningar ser ut 
gällande bostadsbyggandet. Hur kan man göra det enklare att bygga? Billigare? Utan att tumma på 
kvaliteten? Det har ju gjorts projekt med statsfinansierade byggen som kanske inte har varit helt 
genomtänkta och lyckade i det långa loppet. 
 

4.4 Hyresvärdens ansvar 
Bostadsägarnas riksförbund är en ideell intresseorganisation för bostadsrättshavare. De arbetar 

mot ett rättssäkert och tryggt boende.
40
 De tror varken att skattefrihet eller fri hyressättning är 

det som påverkar om man hyr ut i andra hand eller inte. De skulle hellre se att det rent generellt 
gjordes lättare att hyra ut sin bostadslägenhet i andrahand. Att man bland annat skulle tillåta 
andrahandsuthyrning vid fler tillfällen än som anges i bostadsrättslagen 7:10-11 och jordabalken 
12:39-40. Vidare skulle man ge hyresvärden eller styrelsen en större möjlighet till att godkänna 

eller inte godkänna tilltänka andrahandshyresgäster.
41
 

 

4.5 Kommentar 
Utredningen SOU 2007:74 utgick från en SKOP-undersökning från 2002 angående människors 
inställning till andrahandsuthyrning i Stockholmsregionen, med vissa frågor identiska som 
undersökningen från 2010. Enligt resultaten från dessa två undersökningar är det inte bara 
frågeställningarna som är identiska utan även svarsresultaten. På frågan hur många som redan hyr 
ut i andrahand, 2 procent, och på frågan om man skulle kunna tänka sig att hyra ut hela eller delar 

av sin bostad om de fick ta ut en högre hyra och slapp betala skatt på hyresintäkten, 7 procent.
42
 

    

                                                 
40 www.bmo.se  
41 Carolina Stegman, intervju 
42 Stockholms Handelskammares analys, ”Andrahandsuthyrning – underlättar en trög bostadsmarknad”, s. 
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Om det privata bostadsutbudet procentuellt inte har förändrats mellan 2002 och 2010 tycker jag 
att man bör ställa sig frågan om de företagna åtgärderna verkligen är de rätta för att nå de mål 
som regeringen har satt upp. Även fast det verkliga antalet privatuthyrda bostäderna har ökat så 
har man inte nått ut till den större massan som skulle kunna tänka sig att hyra ut. Utan det enda 
man har uppnått är en ökad vinst för de som redan hyr ut! 
     
Men allt är inte helt lätt att tyda. I undersökningen från 2002, som SOU 2007:74 bland annat 
utgått ifrån, säger Stockholms Handelskammare att 7 procent motsvarar 55000 nya bostäder 
medan den senaste undersökningen påstår att 7 procent motsvarar 42600 nya bostäder. Detta går 
inte ihop matematiskt då bostadsutbudet har ökat mellan 2002 och 2010, dels genom 

nybyggnationer och dels genom omvandling från fritidsboenden till permanentboenden.
43
 Efter 

en mailkonversation med en utav Stockholms Handelskammares analytiker, Sofia Linder, 
meddelar hon att den som räknade på den första analysen måste missat bakomliggande faktorer 
vad gäller svarspopulationen och bostadsbeståndet. Dels omfattade undersökningen 1000 
invånare i åldern 18-84 år utav ungefär 2054343 invånare i Stockholms län. Dels bodde varannan 
ung vuxen i åldern 18-27 år hemma eller saknade egen bostad.  Dessa faktorer medför att svaren 
borde behandlats med stor försiktighet och vissa beräkningar borde gjorts innan svaren 
applicerades på bostadsbeståndet. Bland annat borde de minskat ned bostadsbeståndet innan de 
använt svaren från SKOP-undersökningen. Alltså borde inte antalet möjliga nya bostäder från 
2002 vara fullt så många som de är. Utan snarare mindre än 42600 nya bostäder. Så jag kanske 
drog förhastade slutsatser vad gäller regeringens metodval? Men Sofia Linder menade på att den 
förändring/ökning som skett är liten. Schablonavdraget har därmed inte haft den påverkan på 
bostadsmarknaden som regeringen hoppats. 
    
Utredningen SOU 2007:74 använde sig av SKOP-undersökningen från 2002, där de som sagt 
ställde samma fråga om hur många som skulle kunna tänka sig att hyra ut sin privatbostad med 
förändrade villkor. Vid tolkningen av svarsresultatet drog man den slutsatsen att det inte var 
hyrans storlek som var avgörande för om man ville hyra ut eller inte, utan snarare bara hur stor 
vinst man gjorde som var viktigt för människor. Vidare antog de att om frågan hade varit ställd 
på det viset hade man fått samma resultat. Så utredningen kanske borde tagit hänsyn till att frågan 
inte var ställd på deras sätt och människor kanske inte alls är lika benägna att vilja hyra ut om de 
endast har tillgång till schablonavdraget. Därmed borde de inte haft samma höga förväntningar 
som Stockholms Handelskammare på 7 procent. 
    
Tyvärr vill eller kan inte Skatteverket lämna ut någon information om hur många som använder 
sig utav detta schablonavdrag eller hur mycket de fått in i skatt från denna inkomstkälla. 
   
 I övrigt är det kanske inte lämpligt att dra slutsatser om hur väl något fungerar när det inte varit 
tillgängligt under en längre period. Hur många vet ens om att man har detta schablonavdrag 
tillgängligt? Kanske borde det satsas på någon form av reklamkampanj för detta avdrag för att 
locka nya privatuthyrare. 

                                                 
43 Stockholms Handelskammares analys, ”Andrahandsuthyrning – underlättar en trög bostadsmarknad”, s. 
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5. Slutsats 
För att lösa problemet med bostadsbristen i framförallt Sveriges storstäder skulle jag tillåta fri 
hyressättning. Då möjliggörs var mans rätt att själv bestämma hur stor kompensation som krävs 
för att utsätta sig för de faktiska risker som följer med uthyrning av sin egen bostad. Denna 
lösning ger alla den möjligheten att själv välja hur stor vinst de vill ha. Och då denna vinst ska 
fungera som incitament till uthyrning är detta lösningen att föredra på problemet med 
bostadsbristen i Sveriges storstäder. 
 
Om man bortser från misstaget vid analysen av svaren från SKOP-undersökningen från 2002 så 
fick jag det bekräftat att ökningen av andrahandsuthyrning i Stockholmslän inte har ökat 
nämnvärt mellan 2002 och 2010, jag ser därför inte heller någon anledning till att tro att så 
kommer att ske under 2011 trots det nu ytterligare höjda schablonavdraget. 
  
Insatserna är alldeles för ojämnt fördelade mellan de olika uthyrningsgrupperna. Det är inte 
rimligt att tro att denna schablonavdragsökning på något vis skall motivera fler hyresgäster att 
hyra ut hela eller delar av sin bostad när det inte finns någon ökad vinstmöjlighet över huvudtaget 
för dem. Genom denna ökning får de varken någon vinstökning i jämförelse med tidigare, inte 
har de heller samma förutsättningar som bostadsrättsägare och villaägare att faktiskt gå plus med 
hänsyn till boendekostnader och hyresinkomster. Därmed är regeringens motivering till denna 
lagändring i den delen som rör hyresgäster helt irrationell. Om incitamentet till uthyrning skulle 
bestå i den vinstökningen man kan göra i år (2011) i jämförelse med förra året (2010) faller 
resonemanget helt platt då det inte finns någon möjlig vinst för hyresgäster att göra. Vilket vi sett 
genom de exempel jag gjort med typfamilj C där vinstskillnaden varit 0 kronor. 
 
I övriga fall tror jag inte heller att vinstökningen är tillräckligt stor för att motivera någon, som 
inte redan hyr ut, att börja hyra ut hela eller delar av sin bostad. 150 kronor per månad är den 
vinstökning som erbjuds ägare till villor och bostadsrätter enligt de typfamiljer som jag använt 
mig utav. 150 kronor extra per månad gör förmodligen varken till eller från. Därför ter det sig 
heller inte rimligt att tro att det kommer att få fler människor att hyra ut sin bostad framöver. 
Även om det kommer att möjliggöra skattefri hyresinkomst under kortare perioders uthyrning 
kommer knappast bostadsutbudet på sikt kunna räknas som vidgat. Således leder denna 
lagändring bara till en vinstökning för de som redan hyr ut idag och inte till en utökad 
bostadsmarknad som var regeringens uttalade mål.  
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