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Since the early 1940s in Sweden, subsidies have been a recurring feature in housing politics. 
Throughout history, these have been used as a management measure to control the 
construction of housing and to promote the Swedish welfare state. The political parties are 
today disagreeing on how much responsibility the state should carry for citizens housing. To 
solve the conflict, the dwelling has to be defined. Is the dwelling to be considered a social 
right, like education and healthcare or is the dwelling to be considered a product for the free 
market, driven by supply and demand? 
 
The positive population growth in Stockholm has lead to an increased demand for dwellings. 
The supply of dwellings has not been growing at the same rate, which has implied higher 
housing prices and longer wait for rented apartments. All municipalities in Stockholm agrees 
that more dwellings must be established to counter this development. To make this happen, 
the source of why so few dwelling develops today must be identified. Do the developers not 
want to build or are they not being provided land allocations by the municipalities? Is it a 
combination of these or are there other difficulties in the system? Subsidies have previously 
been used as a tool to increase the construction of dwellings and it should therefore be 
examined if such a solution is relevant in order to remedy existing problems. In an attempt to 
predict the outcome of a re-introduction of subsidies, the impact of past government 
intervention should be studied. This to ascertain what type of construction that took place at 
that time. It is also important to identify the types of dwellings sought for in today's housing 
market in order to develop appropriate solutions. 
 
There are several different forms of subsidies that could lead to an increased construction 
volume. Subsidies of land, infrastructure and investment contributions are some of the options 
that could be implemented on the market to reduce the housing shortage. But which type of 
construction should be increased? What kind of tenure is the society short of? In order to 
create balance in the housing market there seems to be a need for all types of tenures to 
increase, but not everyone agree to this. The housing market where demand, however, always 
exceeds supply today is the rental market, especially in central Stockholm where the system 
of rent regulations has lead to a rent level kept below market rent. 
 
Today rented apartments are at disadvantage in the Swedish tax system, which has 
contributed to a lower construction rate of this type of tenure compared to others where the 



 

 

developers gets a quicker return on their investment. Rented apartments are necessary on the 
housing market because it creates flexibility and contributes to the choices available for the 
individuals. Some say that Stockholm as a city can not grow without this tenure for the simple 
reason that people can not get hold of a dwelling. 
 
These are issues that must be solved through housing politics, which means that the decisions 
and rules on the market can change direction every four years. Construction processes are 
long, often longer than four years. This creates an uncertainty for the stakeholders in the 
housing market. To generate a sustainable housing market long-term, an alternative solution 
could be joint agreements spanning political borders. A well-functioning housing market 
contributes not only to shelter but also promotes welfare and economic growth. It is therefore 
of great importance that the market participants are moving in the same direction. 
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Sedan början på 1940-talet har subventioner varit ett återkommande inslag i den svenska 
bostadspolitiken. Genom historien har dessa använts som ett bostadspolitiskt medel för att 
styra byggandet av bostäder och för att främja den svenska välfärdsstaten. De politiska 
blocken är idag oense om hur stort ansvar staten ska bära för medborgarnas 
bostadsförsörjning. För att lösa oenigheten bör bostaden först definieras. Är bostaden att anse 
som en social rättighet liksom skola och sjukvård eller är bostaden att anse som en 
marknadsvara som styrs av utbud och efterfrågan på en öppen marknad?  
 
På grund av en positiv befolkningstillväxt i Storstockholm så har efterfrågan på bostäder blivit 
större. Resultatet av detta är längre bostadsköer och höjda bostadspriser, vilket tyder på att 
utbudet inte växer i samma takt som efterfrågan. För att motverka denna utveckling är 
samtliga kommuner i Stockholms län överens om att bostadsbyggandet måste öka. För att 
detta ska kunna ske måste källan till varför det inte byggs mer idag identifieras. Vill 
byggherrarna inte bygga eller ger kommunerna inte ut markanvisningar? Är det en 
kombination av dessa eller föreligger det även andra hinder i systemet? Subventioner har 
tidigare använts som ett verktyg för att öka byggandet vid bostadsbrist och därför bör det 
undersökas om en sådan lösning skulle vara aktuell idag för att råda bot på dagens problem. I 
ett försök att förutse resultatet av ett återinförande av subventioner, bör konsekvenser av 
tidigare offentliga åtgärder studeras. Detta för att få kännedom om vilken typ av byggande 
som skedde vid det aktuella tillfället. Det är också av vikt att ta reda på vilka typer av bostäder 
som efterfrågas på dagens bostadsmarknad i syfte att ta fram lämpliga lösningar.   
 
Det finns flera olika former av subventioner som skulle kunna leda till ett ökat byggande. 
Subventioner av mark, infrastruktur och direkta byggsubventioner är några av de alternativ 
som skulle kunna implementeras på marknaden för att minska bostadsbristen. Men vilket 
byggande är det som ska öka? Vilken upplåtelseform är det som det är brist på? För att skapa 
balans på bostadsmarknaden synes utbudet av alla upplåtelseformer behöva öka, men det är 
inte alla överens om.  Den bostadsmarknad där efterfrågan dock ständigt överstiger utbudet är 
idag hyresmarknaden, speciellt i Stockholms innerstad där bruksvärdessystemet lett till att 
hyresnivån hålls under marknadshyra. 
 



 

 

Hyresrätten är idag en skattemässigt missgynnad upplåtelseform, vilket har bidragit till att 
färre bostäder av denna form har byggts i jämförelse med andra typer av bostäder där 
byggherrarna snabbare får avkastning på sin investering. Hyresrätten är dock nödvändig på 
marknaden då den bland annat skapar ett flexibelt boende och bidrar till valmöjlighet för 
individen. Idag säger vissa att Stockholm inte kan växa utan hyresrätten. Detta av den enkla 
anledningen att människor inte kan få tag i ett boende vilket hindrar inflyttning. 
 
Detta är frågor som måste lösas via bostadspolitik, vilket innebär att besluten och reglerna på 
marknaden kan ändra riktning vart fjärde år. Då byggprocesser är långa, ofta längre än fyra år 
så skapar risken för politiska förändringar en osäkerhet för aktörer på bostadsmarknaden. För 
att frambringa en långsiktigt hållbar bostadsmarknad skulle en alternativ lösning kunna vara 
ett politiskt blocköverskridande samarbete. En väl fungerande bostadsmarknad bidrar inte 
bara till tak över huvudet utan också till att främja välfärden och den ekonomiska tillväxten. 
Det är därför av stor vikt att marknadens aktörer rör sig i samma riktning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Stockholm som stad växer, det råder det ingen tvekan om. De stora barnkullarna som föddes 
under åren 1985-1994 ska nu ta sig in på bostadsmarknaden och skaffa sin första bostad. Det i 
kombination med ett positivt flyttnetto, att fler människor invandrar än utvandrar, har lett till 
att efterfrågan på bostäder ökar. Dock har inte utbudet på bostäder vuxit i samma takt som 
efterfrågan vilket har lett till att det idag råder ett bostadsunderskott i samtliga av Stockholms 
läns 26 kommuner. Det är nu denna svåra fråga som det svenska samhället måste ta itu med 
för att förhindra att stadens utveckling hämmas.  
 
För att möta den växande efterfrågan måste användningen av det befintliga beståndet 
effektiviseras, men framförallt måste det byggas fler bostäder. I dagens debatt belyses en stor 
brist på hyresrätter eftersom denna upplåtelseform produceras i lägre grad än ägda bostäder. 
Hur fler bostäder ska kunna komma till stånd och vad som ska byggas är en problematik som 
bostadspolitiken måste lösa. Idag florerar olika åsikter om hur stort statens ansvar i 
bostadsförsörjningsfrågan ska vara och med vilka medel bostadsbristen ska lösas. Liknande 
problem med bostadsbrist har historiskt sett bekämpats med subventioner av mer eller mindre 
omfattande karaktär. Det är därför av intresse att undersöka huruvida dessa typer av lösningar 
skulle kunna implementeras på dagens bostadsmarknad för att öka utbudet av bostäder, men 
även för att jämna ut produktionen mellan upplåtelseformerna i syfte att öka byggandet av 
hyresrätter. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Kandidatarbetet syftar till att undersöka huruvida subventioner skulle vara ett positivt inslag 
eller ej på dagens bostadsmarknad för att lösa bostadsbristen samt främja byggandet av 
hyresrätter. Uppsatsen belyser den rådande situationen på bostadsmarknaden, men även hur 
bostadsmarknaden fungerat ur ett historiskt perspektiv. Undersökningen bygger på hur 
subventioner som ett bostadspolitiskt verktyg tidigare har använts i Sverige och hur personer 
med insikt i frågan idag ser på ett återinförande av dessa för att öka byggandet av bostäder.  
 
Frågeställningarna som följer är: 
 

• Hur har subventioner som politiskt styrmedel tidigare i historien använts på 
bostadsmarknaden? 

 
• Vilka typer av åtgärder skulle kunna påverka bostadsbyggandet och vilken roll skulle 

subventioner kunna ha bland dessa lösningar?  
 

• Hur kan byggandet av hyresrätter på bästa sätt främjas?  
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1.3 Avgränsningar 
Kandidatarbetet är koncentrerat till bristen på hyresrätter då dagens bostadsdebatt har till stor 
del fokuserats kring denna upplåtelseform. Därmed kommer ägda bostäder enbart behandlas 
ur ett komparativt och informativt syfte och därför inte diskuteras närmare i uppsatsen än så. 
Undersökningsfokus har legat på bostadsmarknaden i Stockholms län, men kandidatarbetet 
belyser dock hela den svenska bostadspolitiska utvecklingen ur ett historiskt perspektiv. 
Anledningen till att avgränsningen av undersökningsområdet gjorts kring Stockholms län är 
på grund av att bostadsproblematiken, i form av brist på bostäder, har varit mycket påtaglig i 
regionen. För att smalna av ytterligare har uppsatsen mestadels behandlat subventioner som 
bostadspolitiskt styrmedel för att råda bot på bostadsbristen. Andra lösningar diskuteras till 
viss del, men inte i samma omfattning.   

1.4 Metod 
För att skapa en genomarbetad empiri har en grundlig teoristudie genomförts. Studier av 
rapporter och litteratur har kompletterats med elektroniskt material samt elevuppsatser och 
artiklar hämtade från KTHs databaser KTH DiVA och KTHB Primo. Delar av 
referenslitteraturen kan ses som relativt gammal, vilket skulle kunna innebära problem. Dock 
har den bostadspolitiska utvecklingen inte genomgått några större förändringar sedan 
referenslitteraturen publicerades. Detta i kombination med att källorna är av tillförlitlig art, så 
som offentliga rapporter och utredningar, har medfört att empirin bedöms vara av hög intern 
kvalitet.    
 
Kvalitativ information har erhållits genom intervjuer med fem olika personer med koppling 
till bostadsfrågan. Urvalet av intervjupersoner har baserats på att försöka skapa en mångsidig 
bild av bostadsfrågan i förhållande till subventioner och hyresrätter.   
 
Vi har intervjuat Ulf Perbo, statssekreterare hos nuvarande bostadsminister Stefan Attefall, för 
att få en klarare bild av hur Alliansens bostadspolitik är utformad samt hur de ställer sig till 
subventioner. Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU, har intervjuats i syfte att 
erhålla ett nyanserat politiskt perspektiv i bostadsfrågan. Vidare har Robert Östling och 
Lennart Weiss, i egenskap av aktiva ekonomer med expertis i ämnet, medverkat för att belysa 
frågan ur en samhällsekonomisk synvinkel. Slutligen har Pär Svanberg, förhandlingschef hos 
intresseorganisationen Hyresgästföreningen, framfört Hyresgästföreningens ståndpunkter om 
subventioner i förhållande till byggandet av hyresrätter.  
 
Fyra av fem intervjuer har skett i besöksform, vilket har varit ett aktivt val då flest 
kommunikationskanaler används vid ett personligt möte. Nackdelen med denna typ av 
intervjuform är att den medverkande personen kan påverkas av den som intervjuar och risken 
finns att vinklade svar erhålls för att passa uppsatsens ämne bättre. Den femte intervjun, med 
Robert Östling, genomfördes via Skype då en besöksintervju inte var möjlig. För att förhindra 
ett uteslutande av kommunikationskanaler användes webbkamera under intervjun.  
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Urvalet intervjuade personer representerar olika ståndpunkter i bostadsfrågan, vilket ger 
kandidatarbetet hög validitet och tillförlitlighet. Dock bör informationen i intervjuavsnitten 
beaktas i vetskap om att de medverkande har intressen i frågan.  

1.5 Disposition 
Innan ett resonemang kan föras om huruvida subventioner skulle vara ett positivt inslag eller 
ej på dagens bostadsmarknad, måste det skapas en förståelse för hur subventioner tidigare i 
historien har använts som bostadspolitiskt styrmedel. Därför belyser empirins första del hur 
bostadspolitiken har utvecklats i Sverige från industrialiseringen fram till idag. I syfte att 
förstå huruvida subventioner som politiskt styrmedel i dagsläget skulle ha inverkan på 
byggandet av hyresrätter, kommer andra delen i empirin ge en bild av den rådande situationen 
på Stockholms läns bostadsmarknad. Subventioner i allmänt avseende behandlas i det tredje 
avsnittet i empirin för att ge en förklaring till vad subventioner är samt ange olika skäl till 
varför de kan behövas i samhället. I den fjärde och sista delen i empirin ges en överskådlig 
bild över riksdagspartiernas rådande bostadspolitik i syfte att ge läsaren en aktuell bild av 
politikernas mål och medel för att lösa bostadsproblematiken.  
 
För att sätta subventioner i ett bredare perspektiv på bostadsmarknaden följer därefter ett 
intervjuavsnitt där insatta personer i bostadsfrågan har fått ge sin synvinkel på vad 
subventioner skulle ha för inverkan på bostadsbyggandet idag. 
 
Kandidatarbetet innehåller därefter en diskussion där våra personliga åsikter kopplas samman 
med intervjuer och empiri. I detta avsnitt besvaras även uppsatsens frågeställningar. 
Avslutningsvis följer en slutsats som på ett förtydligande sätt redovisar huruvida subventioner 
skulle vara ett positivt inslag eller ej på dagens bostadsmarknad och hur dessa skulle påverka 
byggandet av hyresrätter.  
 
Till uppsatsen följer en bilaga där samtliga frågor som ställts under intervjuerna finns, dock 
har inte samtliga frågor ställts till alla medverkande. Detta då vissa frågor inte passat 
sammanhanget eller varit politiskt vinklade. Att samtliga frågor inte besvarats av alla 
medverkande anses inte som ett problem då intervjuernas resultat uppnått önskad nivå.  
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2. Sveriges bostadspolitiska historia  

2.1 Varför anses bostaden så viktig? 
Varför anses bostaden vara så viktig? Den frågan är en del av kärnan i den omfattande och 
aktuella bostadsdebatten som förs i Sverige just nu. Många människor skulle sannolikt svara 
att bostaden är en grundläggande faktor för den egna, men även för samhällets välfärd. 
Välfärden definieras enligt Nationalencyklopedin som ”samlande benämningen på 
människors levnadsförhållanden”. Välfärdsstaten karaktäriseras av ett samhälle som 
”omfördelar resurser mellan livets olika skeden och från rika till fattiga. Grupper som antas 
löpa stor risk att drabbas av sociala problem ges genom välfärdsstaten särskilt stöd”.  
Bostaden fyller flera funktioner, men skapar framför allt en grundläggande trygghet som 
behövs för att kunna åstadkomma andra saker så som utbildning och familjebildande  
(Hyresgästföreningen, 2010). Bostaden är på så sätt identitetsskapande och den spelar stor roll 
i det sociala sammanhang som gör att människor kan leva och utvecklas (Boverket, 2007). 
Sedan andra världskriget har bostaden varit en del av välfärdspolitiken eftersom den 
möjliggör bland annat god utbildning och hygien, bra vård, trygg pension och goda chanser 
till arbete och sysselsättning. Bostaden är därför inte bara tak över huvudet utan den bidrar 
även till att skapa ett fungerande samhälle på många andra sätt (Hyresgästföreningen, 2010). 

2.2 Vad är bostadspolitik och vilken funktion fyller den? 
Bostadspolitik är offentliga åtgärder med inriktning mot bostadsförsörjning och 
boendeförhållanden (Nationalencyklopedin, 2014) för att styra bostadsmarknaden i önskvärd 
riktning  (Kuljanin, 2010). Bostadspolitiken ses av många som ett nödvändigt 
samhällsområde eftersom den berör individens elementära behov. De problemställningar, mål, 
medel samt åtgärder som därmed behandlas inom bostadspolitiken påverkar därför individens 
likväl som samhällets ekonomi och välfärd. Åtgärder som utmärker den svenska 
bostadspolitiken är framförallt bruksvärdessystemet (en lägenhets bruksvärde är det praktiska 
värde som en lägenhet har ur hyresgästens perspektiv, bruksvärdet påverkas bland annat av 
lägenhetens storlek, läge och planlösning, men påverkas ej av individens enskilda åsikter) 
(Hyresnämnden, 2013), subventionerna som möjliggjorde Miljonprogrammet under åren 
1965-1974 samt införandet och utformningen av plan- och bygglagen som gav kommunerna 
ökat inflytande över planering och markanvändning (Kuljanin, 2010).  
 
Besluten om bostadsförsörjning, bostadsfinansiering och bostadsbyggande som Riksdagen 
antog under åren 1946-1948 gjorde att bostadspolitiken, som tidigare varit en del av sundhets- 
och jordbrukspolitiken, blev ett eget politikområde i Sverige. Dessa beslut i kombination med 
en bostadssocial utredning som gjordes i början på 1930-talet, kom att resultera i det moderna 
Sverige. Utredningen tillsattes av dåvarande socialminister Gustaf Möller. Syftet med 
utredningen var att kartlägga boendeförhållanden och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken 
(Boverket, 2007). Besluten som fattades på 1930-talet lade grunden till den generella 
bostadspolitik som kom att gälla fram till år 1991. Utredningen innebar att bostaden inte 
längre sågs som en handelsvara som fördelades av marknaden. Istället skulle bostaden nu 
betraktas som en förutsättning för välfärd. I åtanke fanns mål angående trångboddhet, 
kostnader och kvalitet. Andra principiellt viktiga konsekvenser av utredningen innebar att 
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staten, och i viss mån kommunerna, tog över risken för det fortsatta bostadsbyggandet 
(Hyresgästföreningen, 2010).  
 
Skattepolitiken har länge haft ett starkt samband med bostadspolitiken. Exempelvis 
möjliggjorde underskottsavdragen under 1970-talet att många familjer kunde investera i 
egnahem. Boverket bildades i och med sammanslagningen av Statens Planverk och Statens 
Bostadsstyrelse under senare delen av 1980-talet. Detta gjorde att flera bostadspolitiska frågor 
fördes samman (Boverket, 2007).  
 
Bostaden har sedan 1930-talet setts som en social rättighet och denna uppfattning har många 
än idag. Bostaden som en social rättighet innebär att alla människor i det svenska samhället 
har rätt till en god bostad. Därmed har det blivit en statlig angelägenhet att ingripa i 
bostadsfrågan. Detta har gjort att den svenska bostadspolitiken sedan andra världskriget, i 
kombination med bostadsbesluten som togs mellan åren 1946-1948 och den bostadssociala 
utredningen, karaktäriserats av att vara generell. Detta innebar att staten genom offentliga 
åtgärder skulle förbättra förhållandena på bostadsmarknaden och göra den öppen för alla. 
Kring industrialiseringen i slutet på 1800-talet hade bostadspolitiken en mer selektiv karaktär, 
vilket innebar att bostaden var en privat angelägenhet. Endast den som verkligen inte klarade 
sig på egen hand kunde få stöttning i form av nödhjälp (Kuljanin, 2010).  
 
Det som särskiljer bostadspolitiken från andra typer av välfärdspolitik är att de offentliga 
insatserna sker via marknaden, detta till skillnad från samhällsvaror som exempelvis skola och 
sjukvård som tilldelas invånarna via stat och kommun. Fördelningen av bostäder sker på en 
marknad där frivilliga kontrakt och avtal ingås mellan köpare och säljare eller mellan 
hyresgäst och hyresvärd. Eftersom bostäder på så sätt skiljer sig från andra typer av 
samhällsvaror, har inte myndigheter eller andra liknande institutioner något faktiskt inflytande 
på bostadsmarknaden. Det existerar därmed inga tydliga regler för vad den enskilde 
medborgaren och individen kan kräva för typ av boende (Nationalencyklopedin, 2014).  
 
Det politiska intresset för bostadsfrågan bottnar till viss del i viljan att skydda individen och 
dess välfärd. Detta då det finns en stark informationsasymmetri mellan aktörer på marknaden 
och civila människor, vilket kan leda till situationer där individen missgynnas, speciellt på 
hyresmarknaden. Hyresgästen har en tendens att hamna i underläge gentemot hyresvärden på 
en oreglerad marknad. Bostäder har en stor betydelse för sysselsättningen och den 
ekonomiska konjunkturen i Sverige, detta är ytterligare ett skäl till varför bostäder har blivit 
en politisk fråga (Nationalencyklopedin, 2014).  
 
För att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik krävs det förståelse för begränsningarna som 
skapas av att bostäder är en vara som tillhandahålls och till stor del styrs av marknadens utbud 
och efterfrågan. I ett försök att lösa bostadsbristen med bostadspolitik är det viktigt att koppla 
samman den rådande situationen med hur det sett ut historiskt i Sverige, det vill säga hur 
tidigare bostadskriser har lösts. Styrmedel i form av olika subventioner, kreditgarantier, 
normer och markanvisningar har varit populära verktyg för att reglera marknaden (Boverket, 
2007).   
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2.3 Bostadspolitikens uppkomst 
Den svenska bostadspolitiken har en lång historia bakom sig. År 1874 formulerades den första 
gemensamma byggnadsstadgan, vilket resulterade i den första utformningen av stadsplaner 
och tomtindelningar. Slutet på 1800-talet karaktäriserades av tekniska, ekonomiska, 
näringspolitiska och bostadssociala förändringar. Till följd av industrialiseringen, flyttade 
många människor från landsbygden in till städerna. De flesta på grund av att jordbruket 
moderniserades och därför inte längre var i samma behov av arbetskraft som tidigare. Denna 
kraftiga urbanisering gjorde att stora städer för första gången växte fram i Sverige (Boverket, 
2007).  
 
Under 1880-talet kom en ny lagstiftning för att råda bot på de missförhållanden som fanns i 
hemmen under 1800-talet. Lagstiftningen präglades av idéer om lösningar för hur bostäderna 
skulle bli mer hygieniska (Boverket, 2007). Trots lagstiftningen var fortfarande 
bostadsförsörjningen främst en privat angelägenhet. Dock fanns det offentliga åtgärder i form 
av nödhjälp, men dessa användes enbart i liten utsträckning (Hyresgästföreningen, 2010) 
(Nationalencyklopedin, 2014).  
 
Under början på 1900-talet ökade det offentliga engagemanget i bostadsfrågan, pådrivande 
krafter som bland annat Centralförbundet för socialt arbete (CSA) låg bakom detta. År 1904 
infördes de statliga egnahemslånen i syfte att motverka emigration och flykt från 
landsbygden. Även hyreslagstiftningen, tomträttslagen och stadshypoteksorganisationerna 
skapades för att underlätta finansieringen av bostadsprojekt (Nationalencyklopedin, 2014).  
 
År 1907 formulerades en mer detaljerad stadsplanelag. 1874 års byggnadsstadga var 
fortfarande aktuell, men stadsplanelagen gjorde att städerna fick en mer styrande roll för hur 
torg, gator, kvarter och mark skulle utformas. Syftet med stadsplanelagen var att på ett bättre 
sätt tillgodose industrisamhällets krav på ändamålsenliga planer för städernas utformning 
(Boverket, 2007).  
 
År 1912 tillsattes en bostadskommission i syfte att utreda bostadsförhållandena och för att 
utforma lösningar och förbättringar till dessa. En utredning som redovisades år 1916 visade 
att större delen av Sveriges befolkning levde i trångboddhet och i allmänt odrägliga 
förhållanden. Trångboddhet definierades vid detta tillfälle som ”mer än två personer per rum 
inklusive kök”. Till följd av första världskrigets bostadsbrist krävdes mer generella insatser i 
bostadsfrågan och det infördes tillfälliga subventioner. Den första hyresregleringen 
utformades också och målet var att med dessa verktyg öka hyresgästernas besittningsskydd. 
Åtgärderna kom dock att avvecklas redan under 1920-talet. I och med bildandet av 
Hyresgästernas Riksförbund år 1923 stärktes hyresgästernas position på marknaden. 
Organisationen finns kvar än idag med namnet Hyresgästföreningen (Boverket, 2007).  
 
Under 1920-talet var bostadsbyggandet i första hand en marknadsfråga och i andra hand en 
fråga för kommuner med möjlighet att hjälpa sina egna invånare att finansiera 
bostadsbyggandet. Staten kom i sista hand och bistod endast med nödhjälp. Den kraftiga 
urbaniseringen till städerna ledde dock till att den sittande socialdemokratiska regeringen 
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presenterade ett bostadsprogram, vilket innebar att det skulle byggas 40 000 nya bostäder 
under 5 år. Depressionen efter kriget gjorde dock att efterfrågan på bostäder sjönk och 
programmet påbörjades endast i en mycket begränsad omfattning (Boverket, 2007). 

2.4 Bostaden som politisk fråga 
Bostadspolitiken under 1930-talet karaktäriserades av ökande omfattning på de offentliga 
åtgärderna. De aktuella befolknings- och hälsofrågorna gjorde att bostadsfrågan för första 
gången fick ordentlig uppmärksamhet i riksdagen. Den bostadssociala utredningen som 
tillsattes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade i syfte att närmare utreda och 
uppmärksamma den rådande bostadssituationen (Kuljanin, 2010). Medborgarnas 
bostadsstandard hade blivit en politisk fråga som fick nära koppling till familjepolitiken 
(Boverket, 2007). Målet var att förbättra levnadsförhållandena för framförallt barnfamiljer 
med låg inkomst. Staten införde ett antal olika subventioner i form av ekonomiskt stöd till de 
företag som bland annat byggde pensionärshem samt barnrikehus (hyreshus avsedda för 
flerbarnsfamiljer med låga inkomster) (Nationalencyklopedin, 2014)  (Kuljanin, 2010). Staten 
gav även ut familjebidrag i form av hyresrabatter som fungerade som konsumtionsstöd 
(Boverket, 2007). Kommunerna fick även tillsägelser om att ställa mark till förfogande för 
byggandet av de nya boendeformerna. De statliga stöden blev nu grunden för uppkomsten av 
de kommunala och allmännyttiga bostadsbolagen. Bolagens syfte var att bygga och förvalta 
bostäder utan enskilt vinstintresse, vilket skulle motverka spekulation och öka stabiliteten på 
bostadsmarknaden (Kuljanin, 2010). Tanken var även att de kommunala och allmännyttiga 
bostadsbolagen skulle kunna erbjuda attraktiva bostäder till alla och inte bara till de mindre 
välbärgade grupperna i samhället. I samband med detta försvann barnrikehusen 
(Hyresgästföreningen, 2010).   

2.5 Bostadspolitikens skifte av karaktär, från selektiv till generell  
Andra världskriget resulterade i en kris för bostadsproduktionen och ett krisprogram infördes. 
Programmet gick ut på att stabilisera hyrorna genom att återinföra hyresreglering och 
förmånliga statligt subventionerade lån antogs för att råda bot på situationen 
(Nationalencyklopedin, 2014). Hyresregleringen upphävdes dock successivt under åren 1957-
1978 för att ersättas av dagens bruksvärdessystem (Kuljanin, 2010). Med den bostadssociala 
utredningen från 1930-talet i åtanke, började mer långsiktiga beslut tas under åren 1946-1948. 
Bostadspolitiken gick från att vara selektiv till att bli generell. Verktyg i det tidigare systemet 
som punktinsatser och nödhjälp valdes bort för mer allmänna åtgärder i syfte att förbättra 
bostadsförhållandena för alla människor på marknaden (Nationalencyklopedin, 2014).  
 
Under 1950–60-talet präglades bostadsmarknaden av dämpat bostadsbyggande till följd av 
lågkonjunktur i kombination med att arbetskraft och kapital styrdes till exportindustrin 
(Nationalencyklopedin, 2014). På grund av demografiska förändringar, ändrade 
levnadsmönster och strukturomvandlingar ställdes nya krav på bostädernas standard. Därmed 
lyftes problemet med ökad efterfrågan samt bristen på modernt utrustade och mer rymliga 
lägenheter. Den allmänna uppfattningen var att bygg- och bostadsmarknaden inte lyckats 
anpassa sig tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan och de nya kraven på bostaden 
(Boverket, 2007). Till följd av detta antogs åtgärder för att försöka bygga bort bostadsbristen, 
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resultatet av beslutet blev Miljonprogrammet. Mellan åren 1965-1974 färdigställdes närmare 
1 000 000 nya bostäder, detta möjliggjordes genom olika storskaliga satsningar från statens 
sida. Direkta byggsubventioner så som tilläggslån, räntefria egnahemslån, 
familjebostadsbidrag, statlig kreditreglering, reglering av arbetsmarknaden och det 
kommunala planmonopolet var verktyg som användes för att öka byggandet 
(Nationalencyklopedin, 2014). Staten och kommunerna tog på sig ett större ansvar för 
bostadsförsörjningen. Ytterligare en förutsättning som gjorde Miljonprogrammet möjligt var 
att kommunerna hade en god markberedskap. I början på 1960-talet antogs en mer långsiktig 
markpolitik för att kunna bygga fler bostäder och därför tillsattes år 1963 den markpolitiska 
utredningen vars syfte var att se över hur kommunerna skulle kunna öka sin markberedskap 
(Boverket, 2007).  

2.6 Från bostadsunderskott till bostadsöverskott 
På 1970-talet drabbades de kommunala bostadsbolagen av stora vakanser i sina bestånd då 
utbudet av bostäder plötsligt översteg efterfrågan, framförallt på hyresrätter. Anledningen till 
den minskade efterfrågan var en liberalisering på småhus- och bostadsrättsmarknaden 
(Kuljanin, 2010) där framförallt barnfamiljer lockades av att bo i småhus (Boverket, 2007). 
Lägenheter i innerstaden, som tidigare främst bebotts av immigranter, blev högintressanta 
objekt på marknaden. Detta gjorde att människor med bättre ekonomiska förutsättningar 
flyttade ifrån Miljonprogramsområdena och boendesegregationen ökade. Ytterligare en 
anledning till minskad efterfrågan var att inflyttningen från landsbygden till städerna 
dämpades under 1970-talet. I efterhand har det konstaterats att det byggdes för mycket redan i 
slutet på Miljonprogrammet. När efterfrågan på dessa bostäder började avta var det dock svårt 
att bromsa byggandet. Byggherrarna hade nämligen fleråriga kontrakt med de kommunala 
bostadsföretagen och leverantörer gällande material. De hade satsat stora pengar i projekten, 
vilket medförde att byggandet inte kunde bromsas (Boverket, 2007).  
 
I mitten på 1970-talet antogs en rad bostadspolitiska beslut i ett försök att jämna ut villkoren 
och skapa neutralitet mellan hyresgäster och bostadsrättsinnehavare i förhållande till 
egnahemsägare. Tanken var att kompensera hyresgäster och bostadsrättsinnehavare för 
egnahemsägarnas ränteavdrag vid beskattning (Nationalencyklopedin, 2014). Systemet 
byggde på att staten ensam skulle stå för den framtida ränterisken gällande bostadsbyggande 
(Hyresgästföreningen, 2010) och därmed blev generella subventioner för första gången ett 
permanent inslag i den svenska bostadspolitiken (Nationalencyklopedin, 2014). Inflation och 
stigande räntor medförde dock en snabb tillväxt av subventionsvolymerna, vilket satte sin 
prägel på politiken från senare delen av 1980-talet i form av budgetunderskott och ledde 
slutligen till avregleringar i början på 1990-talet (Boverket, 2007).  
 
Redan i början på 1980-talet bedömdes omkring 275 000 lägenheter i Miljonprogrammets 
bestånd som omoderna (Boverket, 2007). Därför kom Miljonprogrammet att kritiseras för 
stora sociala och miljömässiga brister (Nationalencyklopedin, 2014). I ett försök att öka 
attraktiviteten hos de kritiserade bostäderna infördes år 1983 ROT-programmet, vilket syftade 
till att ge ökat statligt stöd för reparation, tillbyggnad och ombyggnad av äldre hus (Boverket, 
2007).  
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Bostadspolitiken blev en viktig del av Sveriges välfärd då den från andra världskriget fram till 
början på 1990-talet fick en generell karaktär. I och med den nya inriktningen ansvarade 
staten för produktion av bostäder samt tog på sig stor del av risken vid nyproduktion. Dagens 
bruksvärdessystem implementerades istället för den tidigare hyresregleringen och vissa 
grupper så som barnfamiljer, fick bostadsbidrag som komplement till de generella bidragen 
(Hyresgästföreningen, 2010). Ingvar Carlsson, bostadsminister åren 1973-1976 
(Nationalencyklopedin, 2014), menade att det var samhällets ansvar att rycka in när bostaden 
som trygghet hotades (Boverket, 2007).  

2.7 Förändring av den generella bostadspolitiken 
Under åren 1991-1994 avvecklade den sittande borgerliga regeringen det statliga 
subventionssystemet med räntegarantier och statliga lån. Målet var att lösa 
samhällsekonomiska problem så som höga räntor, låg tillväxt och växande budgetunderskott 
(Boverket, 2007). Risken vid bostadsproduktion lades åter på byggherrarna 
(Hyresgästföreningen, 2010) och för att på sikt öka bostadsbyggandet sänktes inflationen och 
marknaden avreglerades successivt (Boverket, 2007). År 1994 skedde ett maktskifte till 
Socialdemokratisk regering och på marknaden implementerades då riktade investeringsbidrag. 
Avvecklingen av subventionerna och den rådande lågkonjunkturen resulterade i ett mycket 
lågt bostadsbyggande (Kuljanin, 2010). Under senare delen av 1990-talet lades fokus istället 
på det ekologiskt hållbara samhället för att lösa problem gällande segregation, ungdomars 
möjlighet till egen bostad och äldres chanser till att få bo kvar i det egna hemmet 
(Nationalencyklopedin, 2014).  
 
Kring millennieskiftet hamnade bostadsbristen åter i rampljuset och fick högre prioritet. Det 
växande utbudet av högskoleutbildningar och förändringar i ungdomars livssituation gjorde 
att det fanns en brist på mindre lägenheter. Från år 2004 och framåt har diskussioner förts 
huruvida befolkningen och bostadsmarknaden är i behov av statliga stödfunktioner eller ej.  
Högkonjunkturen som rådde från år 2004 fram till finanskrisen kring år 2008 gjorde att 
hushållens inkomster ökade, vilket medförde att fler kunde skaffa sig egna bostäder efter 
hushållets behov. Samtidigt hade byggbranschen skaffat sig kapacitet för att möta den ökande 
efterfrågan. I mars år 2004 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda om det fanns ett behov av 
offentliga åtgärder och till vilka grupper i samhället som dessa åtgärder i så fall skulle riktas 
mot. I arbetsgruppens uppgift ingick det även att lämna förslag till staten om hur samhället i 
framtiden bör gå tillväga i bostadsförsörjningsfrågan. Förslag från utredningen var exempelvis 
att successivt avveckla ränteavdraget fram till år 2013 och att statligt etableringsstöd skulle 
ges till svaga grupper så som ungdomar för att underlätta sökandet efter en första bostad 
(Boverket, 2007). 

2.8 Problematik, mål och medel för att uppnå målen genom historien 
Följande avsnitt är baserat på Boverkets rapport ”Bostadspolitiken – Svensk politik för 
boende, planering och byggande under 130 år”, om inte annat anges (Boverket, 2007).  
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För att förstå bostadspolitikens framväxt och hur den har fungerat är det viktigt att ta hänsyn 
till de problem, mål och medel som använts för att lösa den rådande situationen.  

2.8.1 Problematik 
Fram till mitten på 1940-talet handlade problematiken i bostadsfrågan främst om att 
bostäderna var förknippade med hygien- och hälsoproblem i städerna samt att det var många 
som levde i fattiga förhållanden på landsbygden till följd av industrialiseringen. Under första 
världskriget handlade problematiken dock främst om kraftigt höjda hyror, vilket bland annat 
ledde till byggkriser. Folk som inte hade råd att betala fick problem med att bo kvar i sina 
bostäder. På 1930-talet, då bostadsfrågan blev en del av den statliga politiken, fanns det stora 
problem relaterade till trångboddhet. Även hälso- och befolkningsfrågor uppmärksammades. 
Under andra världskriget handlade svårigheterna främst om att möta de ökande produktions- 
och kreditkostnaderna för bostadsbyggande. 
 
Det var under andra världskriget som bostadspolitiken verkligen blev ett område inom 
politiken. Under åren 1946-1974 belystes framförallt bristen på lägenheter med god 
utrustnings- och utrymmesstandard. Byggbranschen ansågs omodern och på grund av 
urbaniseringen bedömdes det befintliga bostadsbeståndet vara för litet. Dessutom var stora 
delar av beståndet i behov av sanering på grund av att det tidigare byggts med lägre standard. 
 
Den centrala problematiken mellan åren 1975-1986 karaktäriserades av utveckling och 
förvaltning av det befintliga bostadsbeståndet. Till följd av Miljonprogrammet i kombination 
med den avstannande urbaniseringen fanns det plötsligt ett stort bostadsöverskott i form av 
höga vakanser, samtidigt som underhållet på stora delar av programmets bestånd var rejält 
eftersatt. Under dessa år blev även segregationen allt mer omfattande i samhället. Den 
ändrade efterfrågan och kraven på högre standard ökade även svårigheten att prognostisera 
det framtida bostadsbehovet.  
 
Perioden 1987-1996 påverkades framförallt av den djupa finanskrisen och lågkonjunkturen i 
början på 1990-talet. I och med regeringsskiftet år 1991 till borgerlig regering, betraktades 
bostadsfinansieringssystemet som ett allt större problem och fokus låg på att försöka minska 
det kraftiga budgetunderskottet. 
 
Från år 1997 och framåt fanns en splittrad problembild. Det tidigare bostadsöverskottet blev 
återigen bostadsunderskott, framförallt i stora tillväxtregioner som Stockholm och Göteborg. 
Den allt kraftigare befolkningstillströmningen till de större städerna skapade problem med 
vakanser och ekonomiska förluster i de mindre städerna samt på glesbygden. 
Miljonprogrammets eftersatta förvaltning fick återigen uppmärksamhet (Boverket, 2007). 

2.8.2 Mål 
Fram till 1930-talet sågs bostaden som en privat fråga och samhället agerade endast selektivt 
via nödhjälpsåtgärder. I takt med att bostadsfrågan fick större utrymme i politiken uppkom 
olika typer av målsättningar för bostadspolitiken. Under perioden 1946-1974 var det 
övergripande målet att bekämpa bostadsbristen och höja bostadsstandarden. Det fanns även 
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målsättningar att avveckla osunda boenden och jämna ut standarden mellan bostäderna på 
landsbygden och i städerna. Både under 1930-talet och i samband med Miljonprogrammet 
prioriterades barnfamiljer i hög grad. Mellan åren 1965-1974 var målsättningen att bygga  
1 000 000 bostäder runt om i landet via Miljonprogrammet för att råda bot på bostadsbristen 
som skapats genom den höga arbetskraftsinvandringen och den allmänna inkomst- och 
välfärdshöjningen.  
 
Under åren 1974-1987 var riktlinjerna inom bostadspolitiken att förbättra boendemiljön i 
kombination med att olika upplåtelseformer skulle behandlas mer lika. I och med att 
bostadsbristen byggdes bort genom Miljonprogrammet, utökades också ambitionerna om 
förbättrad tillgänglighet och boendemiljö. Målet var att på sikt öka standardbostadens storlek 
för att motverka trångboddhet, även frågor gällande fukt och lukt blev mer centrala. 
Målsättningarna för det då nyligen införda ROT-programmet var att höja standarden i det 
befintliga beståndet.  
 
Målen under perioden 1988-1997 handlade om att bostadspolitiken skulle bli mindre beroende 
av offentliga åtgärder. Efter finanskrisen på 1990-talet strävades det efter en stabil budget och 
en låg inflation. Bostadspolitikens mål var att framförallt inte skapa ytterligare 
budgetunderskott och att politiken skulle fungera ihop med en avreglerad kreditmarknad. Ett 
av de mer övergripande målen under denna tid var att skapa valfrihet för konsumenterna. 
 
Målsättningen för perioden 1997-2006 handlade till stor del om det sociala och ekologiskt 
hållbara boendet. Miljömålet ”God bebyggd miljö” inrättades enligt proposition 1997/98:145 
och bostaden sågs mer eller mindre som en social rättighet. Syftet var även att hålla nere 
bygg- och boendekostnader och krav infördes på den statliga förvaltningen om regelbunden 
kontroll och uppföljning. En god bostadsstandard med tanke på utrymme och utrustning var 
fortfarande aktuellt, men preciserades inte på samma sätt som tidigare (Boverket, 2007). Det 
bostadspolitiska målet, som fastslogs i december 2002, löd ”Målet för bostadspolitiken är att 
alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en 
stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön 
skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt 
för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten” (Hägred, Vad 
innebär det bostadspolitiska målet?, 2005).  
 
Tiden efter år 2006, speciellt efter finanskrisen kring år 2008, har präglats av hur samhället 
ska förhålla sig till bostadspolitiken och hur utbudet av bostäder ska formas för att möta den 
växande efterfrågan (Hyresgästföreningen, 2010). År 2011 gick det kommunalt ägda 
allmännyttiga bostadsföretagen från att drivas utan vinstsyfte till att helt drivas affärsmässigt 
(Boverket, 2014). Det finns idag en oro i Sverige för att bostadsbyggandet ska utvecklas mot 
social housing, ett system som finns i andra länder där speciella bostäder byggs för människor 
med låg inkomst (Hyresgästföreningen, 2010).  
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2.8.3 Medel för att uppnå målen 
För att uppnå dessa målsättningar har bostadspolitiken använt sig av olika medel i form av 
offentliga åtgärder. Grunden i diskussionen handlar i stora drag om vilken roll som staten ska 
ta i den bostadspolitiska frågan och hur stort ansvaret för bostadspolitiken ska vara. Bör staten 
lita på att marknaden och samhällsekonomin löser bostadsproblemen och uppnår 
målsättningarna? Eller behövs det statliga ingrepp för att råda bot på problem och styra 
bostadsmarknaden i en viss riktning? Om ingripanden från statens sida bedöms vara 
nödvändigt, hur stor omfattning ska dessa åtgärder då ha? Många människor och aktörer vill 
uppnå målen om fler bostäder och ett ökat byggande, men det finns flera vägar dit att gå. Bör 
det införas direkta byggsubventioner eller ska bostadsbyggandet villkoras med kommuner och 
byggherrar genom infrastruktursatsningar? Det går att se vilka styrmedel som har använts 
historiskt sett, men det går enbart att spekulera i vad som idag skulle generera bäst effekt på 
framtidens byggande.  
 
Under perioden 1948-1991 handlade åtgärderna till stor del om att ge stöd till produktion och 
konsumtion. För att möjliggöra en utökning av bostadsbeståndet och modernisering av det 
befintliga beståndet infördes bland annat statliga lån med subventioner i form av garanterade 
räntor. Dessutom infördes bostadskonsumtionsstöd till grupper med specifika behov samtidigt 
som kredit- och arbetsmarknaden reglerades. Bruksvärdessystemet infördes för hyressättning. 
Staten bistod i stor grad med de medlen och verktyg som behövdes för bostadsförsörjningen 
och stod samtidigt för den största delen av risken.  
 
Åtgärderna under första delen av 1990-talet var till stor del omfattande avreglering där det 
ekonomiska ansvaret flyttades från staten och istället lades på dem som byggde och 
finansierade. Riksbanken tog på sig ansvaret för att hålla nere räntenivåerna och den statliga 
långivningen avvecklades samtidigt som ett system med statliga kreditgarantier infördes. 
Nedskärningar på räntebidrag inträffade och bostadsbidragen omfattade allt färre grupper. 
 
Åren 1997-2006 kan beskrivas som tiden då det fanns många mål, men få medel. De 
bostadspolitiska åtgärderna skulle vara små för att rymmas inom statens budget för åtgärder 
inom bostadssektorn. Samtidigt fanns en större medvetenhet om att den ekonomiska politiken 
inte räckte till för att lösa den problematiska bostadsfrågan. Under denna period var 
subventionerna få och av selektiv karaktär. De statliga åtgärderna som figurerade var bland 
annat bostadstillägg, ränteavdrag till småhusägare och bostadsbidrag, om än i mycket mindre 
omfattning än tidigare (Boverket, 2007).  
 
För perioden 2006-2014 har det framförallt handlat om att åstadkomma en smidigare 
bostadsmarknad, enklare andrahandsuthyrning samt bättre förutsättningar för byggandet. 
Politiska styrmedlen har syftat till att genom avregleringar förenkla byggprocesserna samt 
skapa möjligheter till ett mer effektivt nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Åtgärder 
som vidtagits är bland annat en ny Plan- och bygglag, ett införande av fem nya mark- och 
miljödomstolar samt en mark- och miljööverdomstol. Detta för att minska problematiken vid 
hantering av överklaganden i byggprocesser. Den nya Plan- och bygglagen som infördes år 
2011, begränsar kommunernas betänketid till 10 veckor för att bevilja bygglov. 
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Andrahandsuthyrning har bland annat förenklats genom ett höjt schablonavdrag för den som 
hyr ut sin bostad i andrahand (Attefall, 2012). Vid årsskiftet 2012/2013 höjdes 
schablonavdraget från 21 000 kr per år till 40 000 kr per år (Gustavsson, 2013).  
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3. Dagens bostadsmarknad 

3.1 Utbud och efterfrågan styr marknaden 
Ett av de mest aktuella samtalsämnena har under det senaste året varit bostadsfrågan. 
Efterfrågan på bostäder har ökat snabbare än utbudet på många orter, det sägs att det råder 
bostadsbrist. Boverket definierar bostadsbrist som när efterfrågan ständigt överstiger utbudet 
(Boverket, 2013). Existerar det verkligen ett underskott av alla upplåtelseformer på 
marknaden idag? På annonsplatser som Hemnet finns tusentals fastigheter till salu, utifrån 
detta kan alltså slutsatsen dras att utbudet på villor och bostadsrätter inte ständigt understiger 
efterfrågan. Om det ändå hävdas att det råder bostadsbrist på dessa marknader kan 
problematiken ligga i att säljarens och köparens reservationspriser inte överlappar vandra. Det 
sker alltså inte tillräckligt många transaktioner då köparen tycker att säljaren begär för mycket 
pengar för objektet (Hungria-Gunnelin, 2014).  
 
Fig 1. visar att ett relativt oförändrat utbud av bostäder leder till högre priser om efterfrågan ökar medan ett 
ökat utbud vid större efterfrågan resulterar i mindre prisförändringar.  

 

 
I Sveriges syns ökade bostadspriser där det råder lågt utbud samtidigt som efterfrågan på 
bostäder stigit på bostadsmarknaden i storstäderna. SBABs mäklarbarometer från sista 
kvartalet år 2013, visar att 67 % av de tillfrågade mäklarna uppgett att priset på bostadsrätter 
stigit kraftigt och flertalet förutspådde även stigande priser under första kvartalet år 2014 
(Byggnyheter, 2014).  
 
Bostadspriserna har sedan slutet på 1990-talet ökat med närmare 150 % (Bostadsdata, 2014). 
Undantaget var kring år 2008 då utvecklingen stagnerade något för att sedan fortsätta växa. 
En stor del av förklaringen till avstannandet ligger sannolikt i 2008 års finanskris. 
Prisutvecklingen påverkas bland annat av ränteläge, chansen att få beviljat lån hos banken, 
förändringar i skattesystemet, risken för arbetslöshet, inkomstutveckling och demografiska 
faktorer så som befolkningsökning (Ekonomifakta, 2014).  
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 Fig 2. Prisutveckling bostadsrätter hela Sverige             Fig 3. Prisutveckling bostadsrätter Stockholms län 

 
 

 Fig 4. Prisutveckling villor hela Sverige                             Fig 5. Prisutveckling villor Stockholms län 

 
(Mäklarstatistik, 2014) 
 

3.2 Efterfrågan på hyresmarknaden 
Den marknad där efterfrågan dock ständigt överstiger utbudet är hyresmarknaden. Antal 
personer i Bostadsförmedlingens kö år 2013 ökade med 8 % och uppgick vid årsskiftet 
2013/2014 till omkring 431 000 personer. Drygt 62 000 av dessa ansågs som aktivt 
bostadssökande, vilket innebär att dessa hade anmält intresse till minst fem lägenheter under 
året. Bostadsförmedlingens totala förmedling av hyresbostäder (nyproduktion av privata och 
allmännyttiga hyresrätter samt större delen av det befintliga hyresrättsbeståndet) uppgick till 
ca 10 100 (Stockholmshem, 2014). För att få ett förstahandskontrakt kan invånare med god 
betalningsvilja behöva stå i bostadskö i flera år. Under år 2013 förmedlades i Stockholm 
huvuddelen av de vanliga hyresrätterna till människor med i genomsnitt 5,6 - 8,3 års kötid 
(Bostadsfömedlingen i Stockholm AB, 2014). 
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Fig 6. Visar medelkötiden på hyresrätter i Stockholms län (Stockholmshem, 2014) 

 
För att efterfrågan och utbud ska kunna mötas på en rimlig nivå finns det en enkel lösning, 
öka utbudet, vilket innebär att det måste byggas mer. Det verkar dock vara lättare sagt än 
gjort. Samhället ska kunna tillgodose det rådande behovet samtidigt som det bör planeras och 
byggas för att möta den stundande efterfrågan som följer med den starka urbaniseringen som 
Sverige upplever. I Sverige är det i storstadsregioner och högskoleorter som 
befolkningsantalet ökar mest. Storstockholm (samtliga kommuner i Stockholms län) 
(Länsstyrelsen, 2014) stod för hela 47 % av landets folkökning år 2012 (Boverket, 2013) och 
tillväxten beräknas fortsätta i snabb takt. Faktorer som ökat födelseöverskott och minskat 
flyttningsöverskott är bidragande orsaker. Stockholmsregionen har idag över 2,1 miljoner 
invånare och år 2030 beräknas befolkningen i länet ha vuxit till 2,6 miljoner invånare 
(Boverket, 2014).  
 
Fig 7. Visar befolkningsutvecklingen i Stockholms län (Statistiska Centralbyrån, 2014) 
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3.3 Så mycket har det byggts genom historien 
Mängden byggande har under historien pendlat kraftigt. Under 1950-talet och i början på 
1960-talet skedde ett massivt bostadsbyggande på grund av den stora bostadsbristen som 
rådde. Mellan åren 1965 och 1974 färdigställdes dessutom 1 000 000 nya bostäder i Sverige i 
och med Miljonprogrammet, vilket innebar cirka 100 000 bostäder per år i tio år. Det byggdes 
dock mycket redan innan Miljonprogrammet. Exempelvis så färdigställdes år 1964 omkring 
90 000 nya bostäder i landet (Bjurenvall, 2012).  
 
Efter Miljonprogrammet och den massiva bostadsproduktionen, sjönk bostadsbyggandet 
successivt till mitten på 1980-talet. Då producerades det cirka 30 000 bostäder per år. Under 
perioden 1987-1991 ökade byggandet återigen till följd av avregleringar på kreditmarknaden 
och generösa statliga räntesubventioner. Det resulterade i 67 000 nya bostäder år 1991 i 
Sverige (Bjurenvall, 2012). 
 
Skattereformen år 1991 medförde att byggkostnaderna höjdes ordentligt samtidigt som 
efterfrågan minskade, detta medförde att byggandet sjönk dramatiskt. I Sverige byggdes det 
mellan åren 1995-2000 endast 12 000 nya bostäder per år. Från år 2001 ökade produktionen 
sakta men säkert och under åren 2006-2008 byggdes det återigen omkring 30 000 bostäder per 
år. Efter finanskrisen 2009 minskade byggandet och har fram till år 2012 legat på omkring 
20 000 nya bostäder per år i landet (Bjurenvall, 2012). 
 
Fig 8. Visar antalet färdigställda bostäder i Stockholms län (Statistiska Centralbyrån, 2014) 
 

 
 
Under år 2013 påbörjades omkring 11 448 nya bostäder i Storstockholm, varav 1 637 stycken 
var småhus och 9 811 stycken var flerbostadshus. Den totala ökningen byggstarter från 
föregående år var på cirka 56 % (Statistiska centralbyrån, 2014) där den kommun som under 
år 2013 hade flest byggstarter var Stockholm stad med 5 372 stycken (Stockholmshem, 2014).  
Boverket har i sin analys ”Boverkets indikatorer” i maj 2013 konstaterat att bostadsbyggandet 
måste öka. I Storstockholm beräknas det årligen behöva byggas 30 000-35 000 bostäder i 
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flerbostadshus under fem års tid för att tillgodose tillväxt och efterfrågan. Enligt analys 
2012:5 från Stockholms Handelskammare, saknar Stockholmsregionen totalt omkring 
110 000 bostäder (Boverket, 2013).  
 
 Fig 9. Visar befolkningsmängden i förhållande till det befintliga bostadsbeståndet i Stockholms län 
(Statistiska Centralbyrån, 2014) (Statistiska centralbyrån, 2014) 
 

 

3.4 Storstockholms bostadsmarknad 
Boverket gör varje år en bostadsmarknadsenkät som kommuner i Stockholms län får svara på. 
När frågan ”Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge?” ställdes till 
kommunerna svarade samtliga 26 kommuner att det i kommunen som helhet råder ett 
underskott på bostäder (Boverket, 2014). Detta visar tydligt på att det finns en stark 
efterfrågan på bostäder. I nästa fråga ”Bedömer ni att det kommer behöva tillkomma bostäder 
under de kommande 5 åren?”, svarade alla 26 kommuner ja. Detta visar alltså på att samtliga 
kommuner i Stockholms län är överens om att det både finns för få bostäder på den befintliga 
marknaden och att det kommer behöva byggas fler bostäder för att kunna möta den framtida 
efterfrågan (Boverket, 2014). 
 
3.5 Bostaden som marknadsvara eller samhällsvara? 
För att försöka lösa bostadsproblematiken krävs det förståelse för vad bostaden är för typ av 
vara. Bostaden kan ses på två olika sätt, antingen som marknadsvara eller som samhällsvara 
(vara eller tjänst som helt eller delvis finansieras av staten och som är tillgänglig för alla 
människor i samhället). Om bostaden ska räknas som en social rättighet för alla människor i 
Sverige, blir bostaden en samhällsvara som alla med lika villkor ska ha tillgång till. Exempel 
på samhällvaror är skola och sjukvård. Många av dessa varor och tjänster är helt eller delvis 
finansierade av staten, kommunen eller landstinget eftersom samtliga medborgare ska ges 
samma förutsättningar till att nyttja samhällsvaran. På så sätt tar staten på sig ansvaret för att 
se till att alla ges möjlighet att ta del av resursen. Om bostaden räknas som en samhällsvara är 
det alltså staten som har det yttersta ansvaret för att alla ska ha ett boende. Om bostaden 
istället ses som en marknadsvara landar ansvaret för bostadsfrågan på marknaden. Då kommer 
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byggandet helt att regleras av utbud och efterfrågan precis på samma sätt som för alla andra 
typer av marknadsvaror. Hur bostaden ska ses är en politisk angelägenhet och frågan bottnar 
därför i en annan fråga; hur stort ansvar ska staten ta för bostadsförsörjningen? 

3.6 Orsaker till bostadsbristen 
Hur kommer det sig att det råder bostadsbrist i Stockholm och i andra storstäder? Generellt 
sett är en av anledningarna att befolkningsmängden blir allt större i Sverige. Det finns ett 
positivt flyttnetto, vilket innebär att fler människor flyttar till Sverige än antalet människor 
som flyttar från Sverige. En annan anledning till bostadsbristen är att det under åren 1985-
1994 föddes väldigt många barn. De stora barnkullarna ska nu ta sig in på bostadsmarknaden 
och skaffa sig sin första bostad. Samtidigt som antalet invånare ökar, har även hushållen haft 
en ökad inkomstutveckling efter finanskrisen i början på 1990-talet. Dessa faktorer har 
tillsammans lett till att efterfrågan på bostäder ökar. Samhället har alltså inte hunnit bygga i 
takt med den kraftigt stigande efterfrågan (Hansson B. , 2013). 
 
Fig 10. Visar antalet levande födda i Stockholms län (Statistiska Centralbyrån, 2014) 

 

 
 
Ett av hindren för att bygga fler bostäder är idag att det finns väldigt få aktörer på 
byggmarknaden. Dessutom ligger problematiken också i att det kostar att bygga fler bostäder 
(Hansson B. , 2013). Avsaknaden av konkurrens anses som en av faktorerna till de höga 
byggkostnaderna. De höga byggkostnaderna i kombination med höga markpriser leder till att 
slutprodukten, bostäderna, blir dyra (Hansson B. , 2013). Vid byggande av bostadsrätter och 
småhus kan byggherrarna sälja fastigheterna så fort projekten är färdigställda, men vid 
byggande av hyresrätter tar det flera år innan byggherrarna får tillbaka sin investering. Detta 
skapar incitament till att hellre bygga bostadsrätter och småhus än hyresrätter. Det finns dock 
en statlig kreditgaranti som har sitt ursprung i förordningen 2004:105. Ändringar utfärdade 
den 16 augusti 2012 innebär att Boverket får lämna statlig garanti, så kallad kreditgaranti, till 
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kreditinstitut. Kreditgarantin får avse dels lån till byggande av bostäder och dels lån som 
syftar till att minska kreditförlusten för tidigare lämnad garanti. Kreditgarantin syftar till att 
säkerställa att byggstart sker trots det rådande konjunkturläget. Vid ny- och ombyggnation får 
kreditgarantin högst uppgå till 90 % av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde 
(Socialdepartementet, 2014).  

3.7 Bostadsbristens konsekvenser 
För att Stockholm som stad ska kunna växa är det nödvändigt att kommunerna ökar sin 
kapacitet så att fler människor ska kunna flytta till staden. Länsstyrelsen har tagit fram fem 
viktiga utvecklingsområden för att Stockholms utveckling och tillväxt inte ska hämmas. 
Bostäder är ett av dessa utvecklingsområden. Det är viktigt att det byggs fler bostäder för att 
människor ska kunna flytta till Stockholm och för att unga vuxna som redan bor i staden ska 
kunna flytta hemifrån (Boverket, 2013). Det finns alltså risk för att folk avstår från att flytta 
till Stockholm på grund av att de inte lyckas få ett boende. Detta påverkar i sin tur 
arbetsmarknaden negativt då företag inte kan rekrytera den arbetskraft och spetskompetens 
som behövs eftersom det ofta kräver att potentiella arbetstagare måste flytta till Stockholm 
från andra städer och länder. Ett annat problem är att bostadsbristen hindrar människor från 
utbildning eftersom utbildning på annan ort i de flesta fall kräver att studenten har en bostad 
på orten. Finns det inga bostäder, försvinner möjligheten för människor att flytta till 
Stockholm för att studera (Rankka, 2014). 
 
Trångboddhet är en annan effekt av bostadsbristen. Boverket definierar idag trångboddhet 
enligt trångboddhetsnorm 3; ”Fler än två boende per rum, kök och ett rum oräknade, samt 
enpersonshushåll i ett rum och kök eller mindre. Finns samboende i hushållet reduceras 
rumskravet med ett rum”. Tanken är att ingen i barnfamiljer ska behöva sova i kök eller 
vardagsrum (Boverket, 2014 ). Tyvärr innebär den rådande bostadssituationen att det finns 
barnfamiljer som inte har möjlighet att flytta till ett större boende trots att antalet 
familjemedlemmar enligt trångboddhetsnorm 3 visar på att familjen är trångbodd. 
Trångboddhet innebär inte bara att en familj har en för liten yta att bo på, det innebär också att 
negativa externa effekter skapas. Att barn och ungdomar inte kan studera i ett ostört hem kan 
leda till sämre resultat i skolan, vilket i sin tur resulterar i samhällsfrågor då utbildning är en 
grundsten i samhället. En annan effekt av trångboddhet är att många unga vuxna som är 
drabbade av trångboddhet, väljer att skjuta upp sitt familjebildande. Människor väljer också 
att skaffa färre barn eftersom de inte tycker sig ha tillräckligt stora bostäder för att kunna ha 
flera barn (Boverket, 2010). 

3.8 Ineffektivitet i det befintliga bostadsbeståndet 
Att det behöver byggas mer är många överens om, men för att råda bot på bostadsbristen 
måste det befintliga beståndet av bostäder förmodligen också ses över. Varför är 
bostadsmarknaden så illikvid? Det finns flera potentiella förklaringar att diskutera. För att 
marknaden ska vara rörlig krävs en viss vakansgrad. Vakansgraden är nödvändig för att 
människor som ska flytta ska kunna hitta en ny ledig bostad att flytta till. Brist på bostäder 
leder till en lägre vakansgrad som i sin tur bidrar till minskad omflyttning.  
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Andra potentiella faktorer som påverkar den illikvida bostadsmarknaden kan vara 
undantagsreglerna som gäller vid hyressättning i nyproduktion där en så kallad 
presumtionshyra får sättas. Denna presumtionshyra tillåts överstiga hyran som sätts enligt 
bruksvärdessystemet (Hyresnämnden, 2013). De höga presumtionshyrorna gör det svårare för 
hushåll att flytta. Reavinstskatt (Denna skatt ska betalas då en ekonomisk vinst erhålls vid 
försäljning av en tillgång, exempelvis en bostadsrätt, ett småhus eller aktier. Reavinstskatten 
för bostäder ligger år 2014 på 22 %) (Allt om spara, 2014) och avgifter i samband med köp 
liksom sänkt fastighetsskatt och avdrag för räntekostnader kan även påverka rörligheten. 
Konsekvenser av det nuvarande skattesystemet kan bland annat vara att äldre människor, som 
egentligen skulle kunna flytta till mindre bostäder, väljer att bo kvar i sina större befintliga 
bostäder då det många gånger är ett billigare alternativ. För att få rörlighet på marknaden bör 
det skapas flyttkedjor (en flyttkedja bildas då ett hushåll flyttar från en befintlig bostad och 
lämnar den vakant till ett annat hushåll som flyttar in, det nya hushållet har i sin tur 
efterlämnat en bostad, vilken någon annan flyttar in i. På så sätt har en kedjereaktion skapats 
som bidrar till rörlighet på bostadsmarknaden) (M. Lindroth, 2010) och gärna långa sådana 
då dessa frigör fler bostäder än kortare flyttkedjor. Majoriteten av aktörer och intressenter tror 
emellertid på att det befintliga beståndet både kan effektiviseras och utnyttjas bättre 
(Boverket, 2013). 

3.9 Kommunernas ökade inflytande och ansvar 
I och med revideringen i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som 
började gälla den 1 januari år 2014 har kommunernas ansvar för byggande av bostäder ökat. 
Lagen innebär att kommunerna ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder (Länsstyrelsen, 2014). Genom 
den nya lagen har ansvaret för bostadsförsörjningen delats upp mellan kommunerna och 
staten. Kommunerna ska med hjälp av vissa riktlinjer ansvara för planering av 
bostadsförsörjningen, de ska analysera efterfrågan och ansvara för genomförandet medan 
staten ska ansvara för finansieringsformer och skapa förutsättningar via lagstöd (Hägred, 
www.skl.se, 2013). Genom Plan- och Bygglagen har kommunerna planmonopol, detta 
innebär att kommunerna har ensamrätt att besluta över användningen av sin mark. I 1:2 Plan- 
och bygglagen (2010:900) står det att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark 
och vatten i kommunen. Det är alltså kommunen som har hand om planläggning av mark, 
översiktsplaner och detaljplaner för bebyggelse.  
 
För att det ska byggas bostäder krävs det mark. Då kommunerna äger stora delar av den 
bebyggelsebara marken är kommunal mark en förutsättning för att det ska kunna byggas fler 
bostäder. Kommunerna fördelar marken till olika intressenter för planering av ny bebyggelse 
genom markanvisningsbeslut. Ett markanvisningsbeslut ger byggherren ensamrätt att under en 
viss tid få förhandla med kommunen om exploatering av marken. I och med markanvisningen 
vet byggherren att kommunen är intresserad och vågar därför lägga ner mer resurser på 
projektet. Markanvisningen sker vanligtvis innan eller i början av framtagandet av 
detaljplanen. När detaljplanen har vunnit laga kraft är markanvisningen avslutad och en 
byggrätt har skapats. Därefter upprättas en juridiskt bindande detaljplan som byggherren 
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måste följa i sitt byggande. När allt är bestämt tecknas ett köpe- eller överlåtelseavtal 
alternativt ett tomträttsavtal (Stadsbyggnadskontoret, 2012).  
 
Markinnehavet och planmonopolet skapar förutsättningar för kommunerna att aktivt kunna 
arbeta med bostadsförsörjningen genom att skapa konkurrens och mångfald i byggandet. 
Stadsbyggnadskontorets rapport från år 2012 visar att om kommuner för en aktiv 
bostadspolitik så ökar byggandet. Dessutom får de kommuner som har en tydlig markpolicy 
ökad transparens i markanvisningsprocessen. Detta främjar i sin tur konkurrensen då 
byggherrarna får tydligare regler för processens gång. Det finns dock ingen lagstiftning för 
markanvisningsprocessen, vilket gör att processen varierar från kommun till kommun. 
Förfarandet vid processen beror på flera faktorer så som geografisk plats, kommunens storlek, 
politisk inriktning och lokala förutsättningar. Att den politiska inriktningen i Sverige kan 
ändras vart fjärde år kan resultera i osäkerhet på marknaden eftersom det vid ett sådant 
maktskifte finns risk för kursändringar i byggprocessen. Det är dock inte bara den politiska 
inriktningen som påverkar byggaktörernas agerande. Då markanvisningsprocessen är relativt 
oförutsägbar och kommunerna sitter som beslutsfattare över planfrågor, innebär det att 
kommunen styr över standarder och krav som byggherrarna måste följa. Höga specifika krav 
på byggandet från kommunernas sida leder till ökade kostnader och begränsar alltså 
byggbolagens lönsamhet. Minskar lönsamheten så minskar även de privata aktörers 
incitament till att bygga i kommunen, vilket gör att etableringsviljan och konkurrensen på 
marknaden påverkas (Stadsbyggnadskontoret, 2012).  
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4. Subventioner och offentliga åtgärder  
 
Följande avsnitt är baserat på Stefan Ackerbys underrapport till Sveriges kommuner och 
Landsting, SKL, ”Några principiella aspekter på offentlig välfärd”, om inte annat anges 
(Ackerby, 2010). 

4.1 Vad är subventionering? 
Stora delar av Sveriges bostadspolitik har sedan första världskriget kantats av 
subventionering. Vad innebär egentligen en subvention? Nationalencyklopedin definierar 
subventioner som ”ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bland annat produktion 
eller konsumtion av en viss vara eller tjänst, till exempel jordbruksprodukter eller bostäder”. 
(Nationalencyklopedin, 2014). Frågan om subventioner som ett styrmedel för ökat 
bostadsbyggande har inför det politiska valet år 2014 återigen blivit ett debatterat ämne. 
Frågeställningen handlar alltså om huruvida staten ska stå för ansvaret och subventionera 
byggandet av nya bostäder. Ska staten via skattepengar hjälpa till att finansiera byggandet av 
bostäder för att alla invånare ska kunna bo i ”goda bostäder”?  

4.2 Varför används subventioner? 
I Ackerbys underrapport till SKL belyses några politiska förklaringar till varför olika varor 
och tjänster subventioneras. Det handlar till stor del om konkurrens mellan olika politiska 
partier, men även om konkurrens mellan kommuner som vill öka sin attraktivitet för att fler 
medborgare ska flytta till kommunen. Konkurrensen mellan kommunerna kan leda till både 
ökade kostnader och lägre skatter. Subventionering kan behövas då offentliga ingrepp är 
nödvändiga så som vid stora kriser och krig, men även efter dessa tider då det efteråt kan 
uppstå tröghet på marknaden som på något sätt måste motverkas.  
 
Det finns även principiella förklaringar till varför olika varor och tjänster subventioneras. Det 
talas då om att dessa offentliga ingripanden skulle vara nödvändiga för att uppnå effektivitet 
på vissa marknader, men också för att fördelningen av resurser mellan olika individer ska vara 
lika och rättvisa.  
 
Nedan följer fyra motiv som visar hur det offentliga åtagandet och den offentliga 
finansieringen bidrar till effektivitet på marknaden: 
 

1) Kollektiva nyttigheter – När det gäller vissa varor och tjänster kan det ibland vara svårt 
att särskilja olika individers nytta. För att underlätta betalningen av dessa varor och 
tjänster tas det då istället betalt via skatten. Exempel är renhållning och byggandet av 
vägar. 
 

2) Tjänster där samhällsnyttan är större än den enskilde individens nytta - Utbildning är 
ett bra exempel på den här typen av tjänst. Det ligger inte enbart i individens intresse 
att utbilda sig utan även i samhällets intresse eftersom utbildning leder till hög 
kompetens. Hög kompetens stimulerar i sin tur till utveckling och ekonomisk 
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framgång. Ett annat exempel är barn- och äldreomsorg, vilken är en tjänst som frigör 
arbetskraft och på så sätt gynnar samhället i stort.  

 
3) Andra marknadsmisslyckanden - Vissa typer av tjänster som efterfrågas fungerar inte 

på en öppen marknad. Sjukvård är ett exempel. Sjukvård på en fri marknad skulle 
kunna innebära informationsproblem mellan läkare, individ och försäkringsbolag, 
vilket skulle leda till en icke-fungerande marknad.  

 
4) Paternalism - Staten kan genom mer eller mindre starka medel styra en individs val. 

Detta kan vara nödvändigt då alla individer omöjligt kan besitta den information, den 
analytiska förmåga och den riskmedvetenhet som krävs för att ta de val som leder till 
högsta möjliga välfärd över tid.  

Nedan följer tre motiv till hur det offentliga åtagandet och den offentliga finansieringen bidrar 
till rättvisa på marknaden: 
 

5) Alla människors värde - är lika och det innebär att alla ska ha tillgång till samma 
förutsättningar för att kunna förverkliga sin potential.  
 

6) Det måste finnas rättvisa - som kan kompensera för skillnader hos individer som inte 
är självvalda.   

 
7) Strävan efter att öka individers frihet - och minska människans beroende till andra.  

Det argumenteras dock också mot offentliga åtaganden och offentlig finansiering med 
motiveringen att varje offentligt ingrepp försvagar medborgarnas egen drivkraft. På sikt skulle 
offentliga ingrepp leda till minskad välfärd och det kan också ses som att distributiv rättvisa är 
fel då rättvisa egentligen bara kan finnas i relation mellan människor och inte på 
samhällsnivå. 

4.3 Tre olika välfärdssystem 
Om offentliga åtaganden och offentlig finansiering skulle bli aktuellt, måste staten ta beslut 
gällande graden av involvering. Vilka ska omfattas av det skattefinansierade välfärdssystemet 
och i vilken utsträckning? Det finns tre stycken grundprinciper för det offentliga 
välfärdssystemet. Med det menas den grad av involvering som staten tar för att påverka 
välfärden i samhället. I ett generellt välfärdssystem omfattas alla medborgare av det 
skattefinansierade välfärdssystemet och har en sådan omfattande karaktär och hög standard att 
medborgarna inte själva behöver komplettera med egna medel. I ett grundtrygghetssystem 
begränsas den skattefinansierade välfärden till de mest grundläggande tjänsterna och 
medborgarna får själva komplettera systemet för att uppnå en tillfredställande välfärd. I ett 
selektivt system riktas den skattefinansierade välfärden enbart mot dem med låg 
betalningsförmåga. 
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4.4 Viktigt vid subventionering 
Vad som ska subventioneras är en politisk fråga och ändras därför över tid och skiljer sig åt 
mellan olika länder. Det går alltså inte att objektivt säga vad som ska subventioneras. Dock 
bör det undersökas hur ekonomin i samhället påverkas innan ett införande av offentliga 
åtgärder sker. Införande av subventioner kan nämligen resultera i både positiva och negativa 
effekter för såväl ekonomi som för välfärd. Därför är det nödvändigt att se samhällets 
ekonomi som helhet för att förstå vilka externa effekter som kan uppstå vid ett införande av 
offentliga åtgärder. Negativa externa effekter som kan uppstå om exempelvis utbildning inte 
skulle subventioneras, är att vissa medborgare förmodligen skulle bli tvungna att välja en 
utbildning av sämre kvalitet på grund av ekonomiska skäl alternativt inte ha möjlighet att 
utbilda sig alls. 
 
I Sverige används subventionering för att göra utbudet av varor och tjänster tillgängligt för 
alla och för att vissa marknader inte skulle fungera utan offentliga åtgärder. Skola, sjukvård, 
läkemedel och jordbruk är bara några av de områdena där det sker offentliga ingripanden och 
där det införts offentlig finansiering för att skapa ett fungerande samhälle med hög välfärd. 
Grundtanken med subventionering är att alla människor oavsett inkomst ska ha tillgång till 
dessa varor och tjänster. 

4.5 Skäl till att införa statliga subventioner på bostadsmarknaden 
Frågan som egentligen kanske bör ställas är varför samhällets bostadsförsörjning och 
bostadsmarknad ska präglas av statliga åtgärder? Ur perspektivet på bostaden som en social 
rättighet kan det förklaras med att bostaden är en viktig del av välfärden och att 
bostadsförsörjningen i så fall är statens ansvar (Boverket, 2007). Nedan följer ett flertal 
resonemang kring varför statliga ingrepp bör finnas på bostadsmarknaden. 
 
Statliga ingrepp kan motiveras av familjepolitiska skäl eftersom målet med bostadspolitiken 
har varit att tillhandahålla hälsosamma, rymliga och moderna bostäder med god utrustning till 
rimliga priser. Detta för att långsiktigt försöka skapa ett mer familjeanpassat samhälle där 
människor vill starta sitt familjebildande. Andra anledningar till de statliga ingreppen och 
bostadspolitiken som förts har varit av sanitära/hygieniska skäl, ambitionen har varit att få 
bort osunda och hälsoskadliga miljöer och försöka hitta långsiktiga lösningar för att reducera 
bostadsbristen (Boverket, 2007).  
 
Bygg- och bostadssektorn står för en stor del av sysselsättningen i Sverige och därför ligger 
det i statens intresse att försöka jämna ut eventuella lågkonjunkturer och stabilisera ekonomin. 
Även av miljömässiga skäl är det viktigt att säkerställa att bostaden kännetecknar den ”goda 
byggda miljön” via exempelvis energieffektivisering och bevaring av kulturella värden. Staten 
har även intresse av att ingripa för att förhindra att bostadsbeståndet, som utgör en stor del av 
Sveriges förmögenhet, står outhyrt eller på annat sätt riskerar att påverka ekonomin negativt 
(Boverket, 2007).   
 
Idag antar en del människor att det enbart byggs för dem med god kreditvärdighet, detta anses 
försvåra för resterande grupper att få en bostad. Staten tycker sig därmed bära ett ansvar för 
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att säkerställa tryggheten för dessa människor. Därför bedömer många människor att det 
behövs en aktiv bostadspolitik (Boverket, 2007).  
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5. Partiernas bostadspolitik 

5.1 Introduktion till partiernas bostadspolitik 
Både idag och historiskt sett har de Rödgröna pekat på bostadspolitiken som ett viktigt inslag 
i den generella välfärdspolitiken (Riksdagen, 2009). De Rödgröna har sett och ser fortfarande 
bostaden som en social rättighet. Blocket anser att staten i vissa situationer bör ansvara för 
bostadsförsörjningen. De statliga insatserna på bostadsmarknaden har historiskt sett spelat en 
nyckelroll för den bostadspolitik som finns i Sverige idag. De Rödgröna anser att offentliga 
åtgärder i varierande omfattning ska vara ett inslag i bostadspolitiken för att stimulera 
bostadsbyggandet. Ett exempel på detta är bland annat statens ansvarstagande som till stor del 
möjliggjorde Miljonprogrammet under perioden 1965-1974. Inför det politiska valet år 2010 
handlade de Rödgrönas bostadspolitik fortfarande om staten som en av de viktigaste aktörerna 
på marknaden. Bland annat antyddes det att ”det bostadspolitiska ansvaret ska delas mellan 
stat och kommun” (Kuljanin, 2010). 
 
Alliansens (Nya Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) bostadspolitik 
kännetecknas av att historiskt sett förespråka en friare bostadsmarknad. Avreglering har stått 
högt i kurs för att stimulera bostadsbyggandet. Detta skedde bland annat i stor omfattning i 
samband med finanskrisen under början på 1990-talet. Huvudargumentet mot statligt åtagande 
så som subventioner är att det enbart försvårar konkurrensen på marknaden, driver upp 
priserna och att pengarna som genereras via subventionerna enbart hamnar i byggherrarnas 
fickor (Kuljanin, 2010).  
 
Följande avsnitt är baserat på Fastighetsnytts publikation ”Partiernas bostadspolitik” (Fröjd, 
2014) samt på boken ”Så ökar vi bostadsbyggandet” (Lind & m.fl, 2013). 
 
Inför valet år 2014 har bostadsfrågan blivit en debatterad samhällsfråga. Bristen på bostäder 
har under det senaste året fått stor uppmärksamhet.  

5.2 De Rödgrönas bostadspolitik inför valet år 2014 
De Rödgröna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet) vill prioritera alla 
åtgärder som kan leda till att produktionen av nya bostäder ökar. Både Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet ser framförallt ett behov av fler hyresrätter, medan Socialdemokraterna 
förespråkar bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Detta för att minska klyftorna i 
samhället som skapats till följd av segregation och orättvisa villkor mellan hyresrätter och 
ägda bostäder (bostäder som ägs och inte hyrs ut, exempelvis småhus eller ägarlägenhet). De 
Rödgröna vill också att resurser läggs på att rusta upp, förvalta och renovera eftersatta 
områden så som delar av Miljonprogrammet. Vänsterpartiet vill att detta ska ske med 
upprustningsstöd, medan Socialdemokraterna vill införa kreditgarantier. De Rödgröna vill 
även uppmärksamma olika miljöprogram för byggprocessen och klimatsmarta bostäder. I 
övrigt förespråkar både Miljöpartiet och Socialdemokraterna åtgärder för att främja byggandet 
av studentbostäder. Miljöpartiet vill införa kraftigt sänkta skatter för studentbostäder samtidigt 
som Socialdemokraterna istället vill införa en slags byggbonus. 
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De enskilda partierna inom det Rödgröna blocket vill dessutom: 
 
Miljöpartiet 

-‐ Göra det enklare att bygga för små- och medelstora företag så att konkurrensen på 
marknaden stärks. 

-‐ Storsatsa på kollektivtrafik så att fler områden blir attraktiva att bygga, bo och arbeta i. 

Socialdemokraterna 
-‐ Förändra plan- och byggprocesserna för att snabba på processerna för 

bostadsbyggande. 
-‐ Skapa en byggpakt ledd av regeringen där de större privata offentliga aktörerna samlas 

för att skapa en enad front för bostadsbyggandet. 

Vänsterpartiet 
-‐ Införa direkta stödåtgärder för bostadsbyggande under de kommande 10 åren – 

Vänsterpartiet vill satsa 3 miljarder kronor per år under 10 år i investeringsstöd för 
nyproduktion till miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. 

-‐ Vill bygga 40 000 nya bostäder om året i 10 år framöver. 

Samtliga Rödgröna partier tror att bostadsfrågan kommer ta en central plats i samband med 
det politiska valet under år 2014. 

5.3 Alliansens bostadspolitik inför valet år 2014 
Den gemensamma ståndpunkten i bostadsfrågan för Alliansen inför det politiska valet år 2014 
är att förenkla byggprocessen. Samtliga partier inom Alliansen vill till viss del avreglera och 
förenkla rådande lagar och bestämmelser för bostadsbyggande. Alliansen anser att det finns 
för många hinder som bromsar byggandet och att en förenkling av processen skulle vara en 
bra lösning för att främja byggandet. Gemensamt för de allierade partierna är viljan att 
förenkla och förändra bostadssituationen för Sveriges unga och studerande. Moderaterna och 
Centerpartiet vill förenkla reglerna kring byggandet av studentbostäder. Kristdemokraterna 
vill att universitet och högskolor ska få rätt att bygga studentbostäder samt att kommuner på 
studentorter ska tillhandahålla mark till rimliga priser för studentbostäder. Både 
Kristdemokraterna och Centerpartiet vill införa särskilda skattestimulanser för bosparande till 
unga. 
 
För att öka byggandet av hyresrätter menar Centerpartiet att en friare hyressättning med större 
inslag av marknadsanpassning skulle öka incitamentet att producera hyresrätter. Moderaterna 
menar att hyresrätten är skattemässigt missgynnad och att fastighetsavgiften för hyresrätter 
bör avskaffas. På så sätt skulle incitamentet att bygga nya hyresrätter öka. Moderaterna vill 
även se långsiktigt goda och förutsägbara villkor för att hyresrätter ska bli en mer attraktiv 
upplåtelseform. 
 
Många av Alliansens partier är även överens om att det befintliga beståndet måste utnyttjas 
mer effektivt. Centerpartiet och Folkpartiet är eniga om att en sänkning av reavinstskatten vid 
försäljning av bostäder skulle vara en lösning för att skapa rörelse i beståndet. Folkpartiet vill 
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dessutom prioritera skapandet av flyttkedjor, bland annat genom Trygghetsboenden för äldre. 
Både Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill fortsätta att underlätta för 
andrahandsuthyrning för att stimulera bostadsmarknaden.  
 
Folkpartiet vill behålla bruksvärdessystemet, men införa friare hyressättning inom den ramen. 
Moderaterna vill inte införa marknadshyror i det befintliga beståndet, utan de eftersträvar ett 
fungerande bruksvärdessystem som ska skydda hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar. 
 
I övrigt ser Folkpartiet markpolitiken som en mycket central frågeställning eftersom det 
behövs mer mark för att det ska kunna byggas bostäder. Det är kommunernas ansvar att 
tillhandahålla mark och Folkpartiet menar att tiden för markanvisningarna bör skärpas så att 
byggnation på marken faktiskt kommer till stånd inom en rimlig tidsram.  
 
Samtliga fyra Allianspartier ser bostadsfrågan som en central fråga inför det politiska valet år 
2014.  

5.4 Sverigedemokraternas bostadspolitik inför valet år 2014 
Sverigedemokraterna tror inte att marknaden ensam kan garantera alla invånare rätten till en 
bostad. De menar att staten och kommunerna behöver dela ansvaret för att förse resurssvaga 
samhällsgrupper med ett anständigt boende. Sverigedemokraterna vill prioritera produktionen 
av små och billiga lägenheter, framförallt hyresrätter. 
 
Sverigedemokraterna tror att bostadsfrågan inför det politiska valet år 2014 kommer bli 
uppmärksammad i de områden där det råder brist på bostäder, men inte i andra områden. 
Därmed tror inte Sverigedemokraterna att bostadsfrågan kommer ges någon central 
uppmärksamhet i samband med valet.  
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6. Intervjuer 
 
Följande avsnitt innehåller fem intervjuer med sakkunniga personer som alla på något sätt 
har koppling till bostadsfrågan, ur en politiskt eller samhällsekonomisk synvinkel.  

6.1 Intervju med Ulf Perbo 
Namn: Ulf Perbo (KD) 
Befattning: Statssekreterare hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Ansvarar bland 
annat för boende och byggande, offentlig upphandling och statlig förvaltning. 
Datum: 2014-04-15 
 
Intervju 
Perbo ställer sig frågande till varför det egentligen talas om bristen på hyresrätter. Varför 
handlar debatten om just hyresrätter? Flera undersökningar, däribland från Svensk 
Fastighetsförmedling, pekar på att människor på lång sikt föredrar att få bo i villa med 
trädgård framför andra boendeformer. Handelskammaren genomförde nyligen en 
undersökning där de frågade ungdomar om hur de i framtiden skulle vilja bo med tanke på 
aspekter så som familjebildande. Majoriteten, närmare bestämt 95 %, svarade att de vill bo i 
villa med trädgård. Enligt Perbo har Sverige västvärldens lägsta villabyggande så varför sägs 
det att det är brist på hyresrätter när det kanske i själva verket är, om resultaten från olika 
bostadsundersökningar ska följas, brist på villor? En stark anledning till detta skulle enligt 
Perbo kunna vara att det finns flera olika intresseorganisationer i samhället som är 
intresserade av att driva frågan om just hyresrätterna. Därför vinklas debatten kring dessa.  
 
Perbo menar att det är två allvarliga systemfel som ligger till grund för bostadsbristen i 
Stockholm, hyresregleringen och reavinstskatten. Hyresregleringen gör att hyrorna idag hålls 
nere på bostäder i innerstaden samtidigt som bostäder utanför innerstaden är lika dyra som 
bostäderna i innerstaden. Detta påverkar flyttkedjorna negativt eftersom de som egentligen 
inte har behov av en stor och central bostad då fortfarande bor kvar i sin gamla bostad enbart 
för att den är så pass billig att hyra. Därmed skulle det enligt Perbo vara rimligt att införa 
marknadshyror för att komma tillrätta med problemet. På så sätt skulle även utsatta grupper 
med lägre inkomster, studenter och nyinflyttade gynnas eftersom bostäderna då skulle 
anpassas efter den boendes förutsättningar. Att reavinstskatten ligger på 22 %, ser Perbo som 
en av anledningarna till att människor väljer att inte sälja sina bostäder för att på så sätt slippa 
skatta på eventuell vinst. Konsekvenserna blir dock, precis som vid rådande hyresreglering, 
att människor då inte flyttar och det resulterar i negativa flyttkedjor. 
 
Skulle byggandet av bostäder och hyresrätter kunna ökas med hjälp av ett återinförande av 
subventioner? Perbo anser att byggandet allmänt sett skulle kunna komma igång på längre sikt 
med subventioner, men att byggandet på kort sikt skulle avstanna med subventioner med 
tanke på att projekt ska planläggas, överklagas och beslutas. Det som Perbo anser vara svårast 
och det största problemet med subventioner, är att förutse hur pass träffsäker en viss 
subvention är eller hur subventioner i allmänhet skulle gynna byggandet.  
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Enligt Perbo ska en bostad räknas som en marknadsvara, vilket gör den svår att jämföra med 
andra varor så som skolor, sjukvård och äldreomsorg då dessa av sociala skäl räknas som 
samhällsvaror. Perbo ställer sig tveksam till huruvida bostäder verkligen ska räknas till denna 
kategori av varor. Med avseende på detta skulle det vara svårt att motivera ett generellt 
subventionssystem till vanliga bostäder eftersom de inte räknas som samhällsvaror. Troligtvis 
kräver bostaden som marknadsvara istället ett mer marknadsmässigt system.  
 
Perbo tror dock att det på kort sikt skulle kunna subventioneras, men då måste en avsmalning 
av vad som ska subventioneras göras. Det är i så fall viktigt att säkerställa att de grupper som 
behöver stöttning också blir de som får hjälp. Mer utsatta grupper i samhället så som 
låginkomsttagare, studenter, pensionärer eller nyinflyttade människor skulle kunna vara 
potentiella föremål för subventionering eftersom dessa representerar grupper som marknaden 
inte klarar av att tillgodose efterfrågan för utan stöd. Det är dessa grupper som har det svårast 
att ta sig in på bostadsmarknaden i storstäderna och kanske är det då rimligt att det är det 
byggandet som ska subventioneras. Exempelvis skulle det kunna vara motiverat att försöka få 
pensionärer att flytta till subventionerade hyresrätter för att på så sätt skapa flyttkedjor som 
möjliggör för andra att ta sig in på bostadsmarknaden. Enligt Perbo skulle dock ett höjt 
bostadsbidrag vara en mer effektiv form av subvention då det är lättare att kontrollera att 
sådana subventioner gynnar dem som behöver det mest. Perbo betonar dock att byggherrarna 
eller fastighetsägarna inte får förglömmas vid subvention, eftersom det annars finns risk för 
att dessa förlorar incitamenten till att bygga fler bostäder.  
 
Perbo menar att ytterligare skäl till varför ett återinförande av generella subventioner för 
bostäder inte bör ske, är att många byggherrar och fastighetsbolag redan är mycket rika. 
Varför ska en grupp som inte är i behov av subventioner subventioneras? Vidare menar Perbo 
att det i byggbranschen är fluktuationer som driver kostnader och dessa kostnader skenar när 
de går upp och ner. Av den anledningen skulle subventioner inte heller vara något bra 
alternativ för att få igång byggandet.  
 
Istället menar Perbo att det i så fall bör satsas på subventioner av infrastruktur då det 
möjliggör byggandet av bostäder på nya platser som det kanske inte annars skulle gå att bygga 
på. Perbo menar att det idag råder en slags ”spårmentalitet”, att det ska byggas spårbunden 
infrastruktur så som tunnelbana och spårvagn istället för att införas busslinjer. Faktum är att 
det enligt Perbo skulle kosta mindre än 20 % av kostnaden för spårbunden infrastruktur att 
införa nya busslinjer istället. Varför görs då inte detta? Perbo menar på att det finns en extrem 
modefixering kring spårbunden infrastruktur idag, men att det inte nödvändigtvis måste 
införas spårbunden infrastruktur för att kunna öka byggandet av bostäder i områden längre 
ifrån staden. Med busslinjer skulle fler bostadsområden kunna möjliggöras och i och med att 
busslinjer är så mycket billigare än spårbunden infrastruktur skulle infrastrukturen inte behöva 
subventioneras alls. Om subventioner av infrastruktur ändå skulle ske skulle subventionerna 
behöva villkoras för att styra byggandet.  
 
Enligt Perbo är det viktigt att framförallt jämna ut och neutralisera villkoren mellan 
hyresbostäder och ägda bostäder. Idag är det mer gynnsamt att bygga en villa på grund av 
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bland annat ränteavdraget. För att jämna ut orättvisorna är ett alternativ enligt Perbo att införa 
en subvention motsvarande ett investeringsbidrag för hyresrätter. I Stockholm råder det stor 
konkurrens om marken och i exempelvis Norra Djurgårdsstaden så kostande enbart marken 
cirka 30 000 kr/kvadratmeter BTA. Det är mycket pengar och på något sätt måste det, enligt 
Perbo, finnas ett sätt att subventionera marken för att öka produktionen av just hyresrätter. För 
att kunna styra byggandet av hyresrätter så är ett förslag enligt Perbo att införa 
marksubventioner enbart för hyresrätter. 
 
Varför kan inte marknaden lösa bristen på bostäder? Perbo uttrycker att majoriteten av 
Stockholms kommuner inte vill bygga eftersom ett större utbud skulle innebära lägre priser. 
Exempel på detta är Lidingö och Danderyd kommun där det under de senaste åren byggts 
väldigt lite. Invånarna i dessa kommuner vill behålla sin exklusivitet och därför är opinionen 
mycket stark i dessa kommuner, vilket leder till att personer på lokalpolitisk nivå inte lyfter 
bostadsbyggnadsfrågan i rädsla för impopularitet. En effektiv lösning skulle enligt Perbo 
därför vara att införa bindande regionplanering där beslut om vilka åtgärder som behöver 
vidtas i kommunerna, som att bygga mer, tas på högre nivå. Om kommunen inte vill 
genomföra vad som på högre nivå beslutats om, skulle ekonomiska sanktioner kunna vara ett 
verktyg för att få kommunerna till målet.  
  
De propositioner som lades ut i mars 2014 gällande bostadsfrågan från Alliansens sida stöds 
enligt Perbo nästan uteslutande av Socialdemokraterna. Alliansens fokus i bostadsfrågan är 
bland annat att avreglera och förenkla, detta håller även Socialdemokraterna med om uppger 
Perbo. Det som blocken är oense om är om subventioner är en lösning. Enligt Perbo 
motsvarar den summa som Socialdemokraterna vill avsätta till subventioner i 
bostadsbyggandet endast 2 % i hyressänkning på en nyproducerad lägenhet. Alliansen anser 
att det skulle vara bättre att satsa på nischade bostäder för utsatta grupper så som studenter 
istället för att subventionera de generella bostäderna.  

6.2 Intervju med Robert Östling 
Namn: Robert Östling 
Befattning: Forskare vid Stockholms Universitet, institutet för internationella ekonomiska 
studier, med inriktning mot bland annat mikroekonomi och politisk ekonomi. 
Intervjudatum: 2014-04-16 
 
Intervju 
Östling tror att ett återinförande av subventioner alltid mer eller mindre skulle leda till ett ökat 
byggande av bostäder. Frågan blir då hur mycket mer och vilken typ av byggande som skulle 
ske? Den verkliga frågan skulle då kanske vara varför det ska subventioneras. Varför kan inte 
marknaden sköta sig själv? Här menar Östling att det finns två svar. Hyresregleringen har 
gjort att det inte varit lönsamt för byggbolag att bygga hyresrätter och detta har i Sverige 
under lång tid kompenserats med olika typer av subventioner. För det andra tror Östling att 
Sverige ändå skulle ha valt att subventionera bostadsbyggandet av sociala skäl även om det 
hade rått marknadshyra på bostadsmarknaden. Detta på grund av att det i Sverige finns en 
vilja om att alla ska ha råd med ett bra boende. Östling tycker personligen att subventioner bör 



 

33 

riktas till dem som behöver det. I andra länder existerar exempelvis social housing där staten 
subventionerar bostäder för fattiga och socialt utsatta.  
 
För att få igång byggandet skulle det enligt Östling kanske behövas något som tvingar 
kommunerna till att bygga mer. En regional styrplan skulle enligt Östling kunna vara en idé. 
Ett annat alternativ som Östling är positivt inställd till är subventionering av infrastruktur. 
Östling menar, med hänvisning till Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, att 
sådan subventionering skulle skapa nya områden, vilka i sin tur skulle bidra till 
möjliggörandet av fler attraktiva bostäder. Det som inte får förglömmas är att även om det 
finns mark och infrastruktur så måste det också finnas en vilja att bygga. Östling menar att det 
idag verkar finnas en ovilja att bygga enklare och mindre hyresrätter och att det då är viktigt 
att hitta grunden till varför det är så. I ett försök till att förstå denna ovilja tycker Östling att 
fokus bör riktas mot hyresregleringen för nyproducerade hyresrätter. Hur ser byggherrarna på 
systemet för presumtionshyra och vad är anledningen till att de inte bygger mer? Eller vill 
byggherrarna bygga, men att de får några markanvisningar av kommunen? I så fall är det 
kommunen som inte vill bygga. Eller är problemet en kombination av dessa två?  
 
Östling tror att oavsett vilka bostäder som subventioneras så kommer flyttkedjor att bildas. 
Det skulle innebära fler lediga bostäder av olika slag, Östling tycker ändå att subventionerna 
bör riktas för att staten ska kunna styra byggandet. För att maximera subventionernas effekt 
tycker Östling att de bör riktas till dem som inte annars skulle bygga hyresrätter. Östling ser 
nämligen risken med att subventionering enbart skulle gynna byggherrarna. Risken som finns 
är enligt Östling att byggandet inte skulle öka så mycket som planerats och att pengarna 
snarare skulle hamna i byggherrarnas fickor. Om problematiken med det låga byggandet 
ligger i att kommunerna saknar incitament att bygga så kommer det inte byggas mer bara för 
att byggherrarna får mer pengar genom subventionering. Om problemet bottnar i att 
byggherrarna saknar incitament för att bygga hyresrätter så skulle subventionering till 
byggherrarna kunna vara en lösning för att öka byggandet. Vid en sådan offentlig åtgärd 
måste dock subventioneringen regleras med hjälp av garantier för att insatserna ska hamna 
rätt. En typ av subvention som skulle minska risken för byggherrarna är enligt Östling att 
staten garanterar att de går in och betalar byggherren om det blir vakanser i det nybyggda 
hyreshuset. Östling menar dock att detta skulle kunna leda till jättekostnader för staten om det 
började byggas för mycket på grund av denna garanti.  
 
Idag är det kommunen som bestämmer vad och vart det ska byggas. Östling menar att om 
kommunerna verkligen vill bryta den segregerade strukturen som finns i samhället idag så 
skulle kommunen kunna bestämma att det ska byggas bostäder för ”fattiga” inne i områden 
där mer välbärgade hushåll huserar. Enligt Östling sker dock inte detta eftersom det inte finns 
några kommuner som prioriterar att bygga bostäder åt mindre bemedlade grupper framför 
andra typer av bostäder. Statliga garantier för att reducera osäkerheten kring att bygga för 
fattiga ökar enbart byggandet om de riktas mot dem som annars inte skulle ha byggt. Av 
denna anledning anser Östling att subventioner bör riktas och inte vara av generell karaktär. 
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Subventioner som en långsiktig lösning anser Östling beror på om samhället lyckas lösa alla 
andra problem kring boendefrågan. Östling återkommer i denna diskussion till frågan varför 
många tror att subventioner behövs. Östling menar att andra delar av marknaden bör ses över 
först innan det beslutas om subventioner ska återinföras eller ej. Frågor som då bör ställas är 
bland annat hur komplicerade hyresregleringen och dagens planprocesser egentligen är.  
 
Östling tror på ett blocköverskridande samarbete för att lösa bostadsfrågan då flera av 
komponenterna som styr bostadsmarknaden är så stora att de inte hinner förändras under en 
period på fyra år samt att ändringar som krävs kan komma att bli ”icke omtyckta” av 
befolkningen. Därför är det viktigt att beslut gällande bostadspolitiska förändringar stöds av 
båda de politiska blocken för att kunna drivas igenom. Östling tror att om det ska kunna 
skapas en fungerande marknad så krävs det att hyresregleringen avskaffas och att 
fastighetsskatten återinförs. Tidsbestämda subventioner tror dock Östling skulle leda till 
ryckighet i byggandet. Däremot, som ovan nämnt, skulle riktade subventioner kanske kunna 
vara en lösning då sådana inte skulle bidra till samma ryckighet i byggandet på samma sätt 
som generella subventioner.  
 
I dagsläget diskuteras det om att fler vill bo i småhus och inte i hyresrätter, Östling menar då 
att majoriteten i Sverige idag bor i villa och att många nog finner debatten om hyresrätter 
ensidig. Östling medger att småhus är lättare att bygga, det räcker med att kommunen ger 
markanvisningar för att folk ska kunna bygga hus själva. Enligt Östling skulle fler småhus 
leda till att flyttkedjor skapas, vilket skulle vara positivt. Östling menar också att det historiskt 
sett är barnfamiljer som bor i villa, men att det inte riktigt är så i Stockholm idag. 
Förmodligen finns det många som skulle kunna tänka sig att bo i villa, men som finner det för 
dyrt. Om priset på villor sjönk i närförorterna skulle fler hyresrätter och bostadsrätter bli 
lediga. Med det menar Östling att det behövs byggas mer av allt eftersom saker och ting i det 
stora hela hänger ihop.  
 
Östling tror dock att en av anledningarna till att fokus ligger på hyresrätter i bostadsdebatten, 
är prisregleringen. De låga hyrorna som bruksvärdessystemet skapar gör att det finns en stor 
efterfrågan på hyresrätter i de centrala delarna av Stockholm. Östling anser att 
hyresregleringen borde ändras så att det blir dyrare att bo i Stockholms innerstad. På så sätt 
skulle efterfrågan på hyresrätter sjunka. Östling anser därmed att marknadspriser skulle vara 
att föredra. 

6.3 Intervju med Pär Svanberg 
Namn: Pär Svanberg 
Befattning: Förhandlingschef på Hyresgästföreningen 
Intervjudatum: 2014-04-22  
 
Verksamheten 
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för 
att alla människor ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad och organisationen har över 
en halv miljon medlemmar. 
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Intervju 
Svanberg belyser Hyresgästföreningens tro om att det behövs någon form av subvention för 
att byggandet av hyresrätter ska komma igång. I dagsläget byggs det redan bostadsrätter och 
småhus, men bostadsbristen ökar ändå. Detta tyder enligt Svanberg på att det är något annat 
än dessa två upplåtelseformer som det finns behov av, nämligen hyresrätter. Svanberg tror 
starkt på subventionering av hyresrätter som en lösning på bostadsproblemet eftersom sådana 
åtgärder skulle möjliggöra skapandet av bostäder med rimliga hyror.  
 
Den typ av subvention som skulle ha störst inverkan på byggandet av hyresrätter skulle enligt 
Svanberg och Hyresgästföreningen vara direkta investeringsbidrag. Svanberg menar att ett 
återinförande av direkta investeringsbidrag tillsammans med en villkorad maxhyra skulle vara 
en bra lösning. Om det finns en uttalad maxhyra då hindras byggherrarna ifrån att dra på sig 
överdrivna produktionskostnader och markpriser. Subventionerna skulle då hjälpa till att 
jämna ut den ekonomiska orättvisan som i dagsläget råder mellan upplåtelseformerna. 
Svanberg tycker dock inte enbart att det rör sig om en rättvisefråga utan att det även handlar 
om att dagens skattesystem håller uppe priserna på ägda bostäder, vilket i sin tur leder till att 
byggandet av hyresrätter minskar.  
 
Bostadsbeskattningskommittén har konstaterat att hyresrätten därmed är skattemässigt 
missgynnad idag. Den låga fastighetsskatten har medfört att det i dagsläget inte går att 
åstadkomma en situation på marknaden där det skulle vara mer lönsamt att bygga hyresrätter 
än bostadsrätter. Därför bör staten, enligt Svanberg, sätta samman ett bostadsprogram där det 
bör byggas minst 20 000 hyresrätter per år under de kommande tio åren. Det bör då både 
byggas kommunala och privata hyresrätter. Vid införande av ett investeringsbidrag bör detta 
också villkoras i syfte att inte gynna någon aktör mer än någon annan. På så sätt skulle 
fördelningen mellan privata och kommunala aktörer förmodligen inte påverka byggandet av 
hyresrätter.  
 
Svanberg och Hyresgästföreningens tror inte att subventioner skulle ge upphov till ryckigheter 
i byggandet, givet att tiden mellan avisering och återinförandet är kort. Svanberg tror dock 
inte att det skulle bli något tvärstopp i byggandet mellan avisering och återinförande eftersom 
det idag byggs med befintliga villkor. Dock bör verkställandet av subventioner kombineras 
med ett sökande efter andra lösningar för att göra det mer gynnsamt att bygga hyresrätter. Att 
ha subventioner under en tio års period medan sökandet efter andra lösningar sker, finner 
Svanberg som rimligt.  
 
För att förhindra subventionerna från att enbart göda byggherrarna, föreslår Svanberg att det 
ska finnas en högsta hyresnivå på samma sätt som presumtionshyror vid nyproduktion. 
Genom att införa en liknande variant skulle subventionerna innebära att kalkylerna för 
förhandlade hyror i ett visst antal år endast får öka i takt med den allmänna 
hyresutvecklingen. Ytterligare en anledning till att införa en sådan lösning skulle vara för att 
säkerställa att hyresrätter inte ombildas till bostadsrätter.  
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Svanberg anser även att subventioner av mark behövs för att öka byggandet av hyresrätter 
eftersom det är omöjligt att betala lika mycket för marken vid byggnation av hyresrätter som 
vid byggnation av bostadsrätter. Svanberg menar sig ha förståelse för de kommuner som 
tycker sig kunna ta ut marknadspris för marken. Det är trots allt så som byggherrarna gör när 
de senare säljer de färdigställda bostäderna som de bygger. Denna syn på markpriser medför 
dock problem vid byggandet av hyresrätter då avvikelse från denna prisbild måste ske.  
 
Svanberg tycker även att hyresrätter ska tillåtas ha lägre tomträttsavgäld än bostadsrätter, 
eftersom tomträtt passar byggandet av hyresrätter bra då aktörerna som bygger hyresrätter inte 
själva behöver gå in med så mycket eget kapital. Svanberg påpekar dock svårigheten med att 
avgöra om detta strider mot någon form av lika behandling mellan upplåtelseformerna. 
Svanberg menar att det tycks rimligt att hyreshus skulle ha lägre avgift eftersom hyresrätten 
både fyller en viktig funktion i samhället och anses som missgynnad.  
 
Svanberg tror dessutom att subventionerad infrastruktur är en lösning, men att byggandet av 
denna då måste vara villkorad för att ett bostadsbyggande faktiskt ska komma till stånd. Detta 
då kommunerna i många fall saknar incitament till att bygga. Det föreligger även en risk för 
att markpriserna höjs ytterligare där infrastrukturen byggs ut. Svanberg poängterar också att 
det skulle vara skäligt att bostadsrätterna, via markpriserna, hjälper till att finansiera 
byggandet av hyresrätter där blandade bostadsområden med både bostadsrätter och hyresrätter 
byggs. Svanberg tror kanske att en kombination av behoven bostäder och lokaler i så kallade 
ABC-områden skulle kunna få aktörer att bygga hyresrätter eftersom delar av finansieringen 
sker via andra produktioner.  
 
Idag vill många människor bo i närhet till centrum. Dessutom finns det åtskilliga 
enpersonshushåll, vilket gör att priserna på mindre bostäder i centrala lägen pressas upp och 
många unga personer måste därför lägga stora delar av sin inkomst på boendet. Då det på 
marknaden ska finnas bostäder som kan passa alla, menar Svanberg att marknadshyra inte 
skulle vara något bra alternativ att införa. 
 
I frågan om det behövs fler småhus menar Svanberg att det inte är den upplåtelseform som det 
idag råder brist på utan att det i dagsläget råder stor efterfrågan på fina, men inte så stora 
hyresrätter med bra kommunikation. I Miljonprogrammet finns det många stora familjer som 
bor i två- och trerumslägenheter, men som via en lägenhetssammansättning skulle kunna få bo 
i fyra- eller femrumslägenheter. På så sätt skulle trångboddheten kunna motverkas.  
 
Socialdemokraterna vill subventionera speciella bostäder så som studentlägenheter. Svanberg 
poängterar att Hyresgästföreningen anser att det ska byggas för den breda efterfrågan och 
alltså inte satsas på kategoribostäder. Anledningen är att behovet av kategoribostäder inte är 
detsamma över tid, vilket betyder att det i så fall inte skulle byggas generellt användbara 
bostäder. Det bästa skulle enligt Svanberg vara att det byggs bostadsområden med blandade 
upplåtelseformer. Sådana områden skulle enligt Svanberg upprätthålla god service eftersom 
det på lång sikt skapar stabilitet och attraktivitet. Dessutom skulle blandade områden vara bra 
ur ett socialt perspektiv. Enligt Svanberg vänder sig nyproduktion till en begränsad grupp, 
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vilket innebär att det trots nyproduktion finns människor som står utan boende.  
 
Kristdemokraterna lämnade år 2006 ett förslag som Alliansen genomförde år 2007. Förslaget 
syftade till att ändra fastighetsskatten till ett fast belopp och ett maxbelopp, vilken tidigare 
varit baserad på fastighetens taxeringsvärde. Ändringen medförde att många småhusägare i 
tillväxtorter fick en betydligt lägre löpande boendekostnad och för att finansiera detta höjdes 
reavinstskatten från 20 % till 22 %. Dessa förändringar innebar att det blev billigare att bo och 
dyrare att flytta. Svanberg menar att Hyresgästföreningen ser bostaden som en social rättighet 
och att människor inte ska tvingas till att flytta eller bo kvar. Svanberg poängterar också att 
omläggningen av fastighetsskatten var kontraproduktiv och att den endast bidragit till en 
trögare bostadsmarknad. Svanberg tycker dessutom att många äldre människor inte inser att 
de faktiskt gör en vinst vid försäljning av sitt småhus i Stockholm. Om pengarna från 
försäljningen skulle sättas in på banken, skulle hyran för den nya bostaden nästan helt kunna 
finansieras via vinsten och förräntningarna.  
 
Svanberg tror att mer planering från kommunernas sida skulle leda till ett bättre byggande. 
För att lösa bostadsproblematiken menar Svenberg att det krävs stadsplanering, det går inte att 
enbart lämna över ansvaret till enskilda aktörer och tro att det ska lösa sig. Idag klagar folk på 
att planprocesserna är hinder i byggandet, men dessa finns för att skapa en sund process. 
Svanberg tror att det viktigaste för ett bra bostadsbyggande är att alla aktörer arbetar 
tillsammans, men att detta inte görs idag. Svanberg tror inte att en regional styrplan skulle 
vara en bra lösning på bostadsproblematiken då det påverkar det kommunala självstyret. 
Möjligt är dock att allmännyttiga bostadsföretag skulle kunna arbeta över kommungränserna.  

6.4 Intervju med Lennart Weiss 
Namn: Lennart Weiss 
Befattning: Kommersiell direktör hos Veidekke Sverige AB med engagemang i 
företagsekonomiska frågor i kombination med bostadsfrågor. Weiss har ett tidigare förflutet 
inom politiken och Socialdemokratin och har mer än 25 års erfarenhet av bygg- och 
bostadsbranschen. Weiss har även varit marknadschef på HSB och VD på NAI Svefa.  
Intervjudatum: 2014-04-24  
 
Intervju 
I den aktuella politiska debatten påstås det att ett ökat bostadsbyggande behövs. Weiss finner 
det dock märkligt att det inte förs någon direkt debatt kring själva bostadspolitiken, det vill 
säga bostäder som ett fördelningspolitiskt verktyg. I debatten hörs det enbart att politikerna 
säger att det måste byggas mer, det måste byggas fler hyresrätter och det måste framförallt 
byggas billiga hyresrätter. Men hur ska det kunna byggas billiga hyresrätter? Enligt Weiss har 
hyresrätter aldrig varit, förutom i Sverige, en billig boendeform. Att det varit så i Sverige är 
på grund av det tidigare mycket omfattande system av subventioner som dominerat den 
svenska bostadsmarknaden. Men önskas ett återinförande av detta igen? Troligtvis inte. 
Därmed skulle det istället behöva byggas hyresrätter på marknadens villkor och enligt Weiss 
skulle det inte resultera i billiga hyresrätter. För att kunna bygga billiga hyresrätter menar 
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Weiss att det skulle vara nödvändigt att i viss mån återinföra subventioner. Frågan handlar då 
snarare om vem som ska få ta del av subventionerna och vad som ska subventioneras. 
  
När det talas om subventioner menar Weiss att det är viktigt att ställa sig frågande till vad som 
menas med subventioner och vad syftet med dem är. Tidigare i historien har användningen 
handlat om direkta investeringsbidrag som finansiering genom exempelvis fixerade 
bottenlåneräntor, subventionerade topplåneräntor och mjuka lån. Weiss menar dock att 
branschen är tveksam till de direkta byggsubventionerna/investeringsbidragen. Den historiska 
erfarenheten av subventioner på utbudssidan är vanligtvis negativ och att subventioner endast 
göder byggbolagen. Dessutom bidrar de till att driva upp kostnaderna. Enligt Weiss var detta 
extremt påtagligt under perioden 1985-1993 då det år 1979 infördes ett stöd som innebar att 
byggherrarna fick full kompensation för ökade byggkostnader. Konsekvenserna av stödet blev 
att byggkostnaderna ökade med uppemot 30 % per år, vilket bedömdes som otroligt mycket. 
Enligt Weiss visar detta på att om ett återinförande av subventioner på producentsidan ska 
vara aktuellt så måste det finnas någon form av styrning av kostnaderna.  
 
Även investeringsbidraget hade en liknande effekt, det vill säga att det drev upp kostnaderna. 
Dessutom resulterade bidraget i en konkurrensnackdel för många företag då staten satte av en 
viss summa pengar avsedda för bidrag i en ”pott” som byggbolagen sedan först till kvarn fick 
ansöka om. Det som skedde var att många företag inte lyckades ta sig in i systemet och blev 
utan bidrag. Weiss menar att om ett sådant bidrag ska fungera så ska det ges på ett sätt som 
säkerställer att bidraget erhålls då projektet exempelvis är färdigställt och sluträknas. Trots det 
som sagts, är Weiss öppen för att produktionssubventioner skulle kunna fungera till ett nischat 
utbud så som studentbostäder då dessa tillhör en begränsad del av branschen. Därmed skulle 
det gå att ha en någorlunda god övervakning och kontroll. 
 
En typ av investeringsbidrag som dock skulle göra nytta, skulle enligt Weiss vara ett 
investeringsbidrag för att utjämna och neutralisera villkoren mellan hyresrätter och ägda 
bostäder. Detta investeringsbidrag skulle då motsvara byggmomsens storlek. För ägda 
bostäder finns idag avdragsmöjligheter på skuldräntor på 30 %, men inget liknande för 
hyresrätter. Till följd av detta uppstår det en konkurrensnackdel om cirka 2000 kr/kvm BTA 
för hyresrätterna. Ett förslag från branschens sida för att kompensera hyresrätterna är enligt 
Weiss att ta bort motsvarande 30 % av momsen på byggandet av hyresrätter. När ett projekt 
sluträknas, då det är dags att betala momsen till staten, får byggherren det påtalade 
investeringsbidraget som motsvarar momsen. På så sätt har det enligt Weiss skapats en slags 
kvittningslösning. Denna subvention skulle vara neutral och den skulle ges till både privat- 
och kommunalägda hyresrätter, vilket skulle medföra en stimulans av utbudet. På så sätt 
skulle det inte påverka produktionskostnaderna eftersom det är mellan hyresrätter och ägda 
bostäder som korrigeringen sker. Weiss poängterar att lösningen handlar om att eliminera en 
kostnad och inte att subventionera byggherrarna. 
 
Hur ska då byggandet av fler bostäder och hyresrätter komma igång? Enligt Weiss finns det 
andra typer av subventioner än direkta byggsubventioner och investeringsbidrag att fundera 
över. Subventioner av infrastruktur är något som Weiss anser som ett bra alternativ eftersom 
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det är en effektiv form för att stimulera byggandet då det generellt sätt finns tre ramvillkor för 
att kunna bygga. Dessa är att det finns kunder (efterfrågan), att kunderna kan finansiera sina 
bostäder och att det existerar en väl fungerande infrastruktur. Weiss menar på att 
infrastrukturen ibland kan vara en faktor som bromsar bostadsbyggandet, men att den 
tillsammans med restid är något mycket värdefullt för just ökat bostadsbyggande. Ett område 
mindre centralt beläget kan resultera i mycket attraktiva bostäder om restiden förkortas ett 
antal minuter. Det beror på att hushållen då skulle vara beredda att betala för vad det kostar att 
producera lägenheter i det området. Om restiden istället skulle vara ett par minuter längre 
skulle hushållen med hög sannolikhet inte tycka att det skulle vara värt att investera i en 
bostad mindre centralt belägen. Med ökad fokus på infrastruktur skulle det kunna skapas en 
bostadsmarknad även i mindre centrala områden. Av den anledningen anser Weiss att det 
skulle kunna vara lönsamt att subventionera infrastrukturen.  
 
Vid hänsyn till marksubventioner finns det både för och nackdelar enligt Weiss. Weiss anser 
att det var fel när kommunerna tidigare subventionerade marken, det vill säga att priset sattes 
under marknadspris, och då främst med tanke på de ägda bostäderna. Det innebar nämligen att 
byggherrarna och hushållen fick övervärden, vilket medförde att de blev mycket rika. Weiss 
poängterar dock att så som kommunerna gör med marken i dagsläget, det vill säga att de 
lägger ut markanvisningarna för öppen priskonkurrens, bidrar till en rak motsatt negativ 
effekt. Nu blir det istället en spekulation i stigande bostadspriser som driver prisspiralen 
uppåt. Ett exempel på detta är markpriserna i Stockholms stad som är generellt höga, men 
ibland till och med är högre än entreprenadkostnaden. Weiss anser att det viktigaste är att 
kommunerna verkar för allmännyttiga ändamål och inte bedriver markpolitik för 
affärsmässiga ändamål. Weiss betonar dock att kommunerna inte ska skänka bort marken till 
byggherrarna eller hushållen, men att det bör ske en dialog i form av ”öppna böcker”. Genom 
att öppet redogöra för respektive kalkyler med tanke på marknadsanalyser, 
betalningsförmåga/vilja, entreprenadkostnader, marginal och vad som är rimligt att betala/få 
betalt för marken så kan aktörer komma fram till rimliga priser för marken. Detta är enligt 
Weiss visserligen inte att betrakta som en subvention, men det är ett sätt att se till att 
marknadsmekanismen skapar balans för alla parter. 
  
Alternativa subventioner skulle enligt Weiss kunna vara bostadsbidrag till unga vuxna, det vill 
säga subventioner på efterfrågesidan. Weiss menar att unga vuxna är den grupp där 80 % 
saknar kapitaltillgångar samtidigt som 70 % av förmögenheten ligger hos landets äldre 
generation till följd av den bostadspolitik som fördes under 1970–80-talet. Weiss frågar sig 
hur det i dagens samhälle kan accepteras ett sådant läge samtidigt som Sverige är det enda 
land i välden som infört ett bolånetak utan särskilda regler för ungdomar. Weiss menar att ett 
generationsbundet bostadsbidrag skulle vara en bra typ av subvention för att få in unga 
människor på bostadsmarknaden, både utifrån ett samhällssocialt- och arbetsmarknadsmässigt 
perspektiv. Förmodligen skulle ett sådant bostadsbidrag vara det mest effektiva eftersom det 
då är enkelt att kontrollera att den som är i behov av hjälp också är den som får hjälp. Ett 
annat alternativ enligt Weiss skulle vara att, som i Norge, införa specifika finansieringsregler 
för unga vuxna. I Norge får unga vuxna upp till 35 års ålder bospara skattesubventionerat upp 
till 30 000 kr/år och 150 000 kr totalt. Dessutom har de även rätt till ett så kallat startlån. 
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Starlånet innebär att kommunen kan hjälpa till med toppfinansieringen via Boligspar Ungdom 
(BSU) om personen i fråga har erhållit lånelöfte från banken. Lånet transfereras ut via 
kommunerna och är amorteringsfritt upp till det år som personen fyller 35 år. Därefter är det 
detta lån som den unga vuxna ska amortera på i första hand för att sedan övergå till ett vanligt 
banklån. Denna typ av subventioner skulle enligt Weiss få unga vuxna att kunna skaffa en 
egen bostad till rimliga villkor. 
 
Weiss tror att dagens hyresregleringssystem förr eller senare kommer gå åt ett alltmer 
marknadsbaserat system. Boverket har genomfört analyser på vad utfallet skulle bli på 
bostadsmarknaden om marknadshyror skulle införas istället för det bruksvärdessystem som 
finns idag. Uppgifter pekar på att de genomsnittliga hyrorna i Stockholm skulle öka så mycket 
som 70 %. För att ett sådant system skulle vara hållbart skulle det vara tvunget att införa olika 
långa övergångstider, beroende på region och hyresökningstakt. Inget hushåll skulle nämligen 
klara av en sådan chockartad hyresökning på kort tid. Dessutom skulle det enligt Weiss också 
vara nödvändigt att i detta avseende införa någon typ av bostadsbidrag för att neutralisera 
mellan de olika regionerna. Med ett marknadsbaserat system skulle det enligt Weiss inte vara 
helt orimligt att det skulle behövas stimulanser i form av olika typer av subventioner. Weiss 
poängterar dock att huvudsaken är att återigen tänka på att ställa sig frågande till vilka som är 
i störst behov av stimulanserna och vad som är syftet med dem.  
 
Enligt Weiss måste systemlösningar försöka hittas som kan kompensera för sociala effekter så 
som orättvisan mellan de olika upplåtelseformerna. Det är något som politiken enligt Weiss 
ännu inte hunnit lägga så mycket tankeverksamhet kring. Weiss menar dock att detta är på 
gång och understryker att det absolut behövs blocköverskridande samarbete för att 
åstadkomma framgång i bostadsfrågan. Enligt Weiss skulle Socialdemokraterna behöva 
släppa motståndet mot marknadshyror samtidigt som de borgerliga bör kräva fastighetsskatt.  
 
Avslutningsvis menar Weiss att en speciell bostadsdelegation bestående av politiker och 
experter skulle kunna tillsättas för att tillsammans skapa förutsättningar för långsiktigt 
hållbara lösningar. Enligt Weiss måste båda sidor vara beredda på att kompromissa för att nå 
en lösning. 

6.5 Intervju med Gabriel Wikström 
Namn: Gabriel Wikström 
Befattning: Förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 
Intervjudatum: 2014-04-24 
 
Verksamheten 
SSU står för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och har idag över 10 000 
medlemmar. SSU driver frågor som rör samhällets utveckling och har funnits sedan år 1917. 
 
Intervju 
SSU har relativt nyligen genomfört en undersökning gällande vad som behöver göras för att 
få igång byggandet av hyresrätter. Resultatet av undersökningen trodde SSU skulle mynna ut i 
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en klassisk 1960-tals lösning där ett införande av direkta byggsubventioner skulle få igång 
byggandet. Det gjorde den dock inte. Istället hittades andra åtgärder som i större grad skulle 
kunna påverka byggandet av hyresrätter än vad ett återinförande av subventioner idag skulle 
göra. Dessa åtgärder rör framförallt skattepolitiken där det enligt Wikström och SSU idag 
finns stora orättvisor mellan olika typer av upplåtelseformer. Enligt SSU skulle skattesystemet 
behöva reformeras i syfte att jämna ut orättvisorna mellan hyresrätter och ägda bostäder. 
Genom att också höja fastighetsskatten och se över ränteavdragen menar SSU att 
snedvridningarna mellan hyresrätter och ägda bostäder skulle minska. Fram till att detta sker 
anser dock SSU att det ändå krävs subventioner för att öka byggandet av hyresrätter. 
Fördelarna med att bo i ägda bostäder har lett till att det byggs betydligt mer av dessa 
upplåtelseformer än vad det byggs hyresrätter. Wikström å SSUs vägnar menar att det 
förmodligen hade byggts lika mycket av alla upplåtelseformer om förutsättningarna dem 
emellan hade varit lika. Dock är det svårt att beräkna de exakta konsekvenserna som 
införandet av subventioner för byggande av hyresrätter skulle innebära. Eventuella risker med 
subventioner skulle enligt Wikström vara risk för överproduktion alternativt att 
bostadspriserna inte skulle bli lägre och att byggbranschen istället skulle få övervinster.  
 
SSU anser att subventioner hellre bör användas som punktinsatser istället för att införas under 
en längre tidsperiod. Detta för att ändringar som behöver göras i skattesystemet i syfte att 
skapa rättvisa mellan de olika upplåtelseformerna, skulle ta lång tid att genomföra. Därför 
borde det enligt SSU och Wikström, införas ett subventionspaket under en period om 10-15 år 
för att jämna ut och neutralisera mellan upplåtelseformerna medan skattefrågorna och andra 
hinder för byggandet ses över. SSU ställer sig dock i grunden skeptiska till subventioner även 
om de tror att det i vissa fall ändå måste finnas. Ett exempel är subventioner till 
studentbostäder. SSU förespråkar bostadsområden med blandade upplåtelseformer och då är 
det inte orimligt att nischa subventionerna till bostäder som det inte byggs så mycket av, men 
som det ändå finns ett stort behov av.  
 
I den ovan nämnda rapporten resonerar SSU kring subventioner till det sista ledet, 
fastighetsägarna. Nyproduktion leder till höga presumtionshyror och då ska de fastighetsägare 
som hyr ut en del av sina lägenheter till dem som är i behov av subventionerade boenden, 
kunna få statligt stöd genom att staten garanterar att stå för en del av hyran. På så sätt skulle 
staten kunna styra var subventionerna hamnar. Att bara höja bostadsbidraget tror inte 
Wikström och SSU är lösningen på problemet då ett högre bostadsbidrag riskerar att skapa en 
inlåsningseffekt med tanke på att incitamenten för berörda hushåll att tjäna pengar i det 
avseendet minskar. SSU menar att en lösning där staten riktar sina subventioner skulle kunna 
möjliggöra för dem som idag har lägre inkomst och bor i mindre attraktiva områden att få 
samma boendestandard som mer välbärgade hushåll i attraktivare områden. Bidraget skulle på 
så sätt vara direkt kopplat till bostaden, vilket skulle göra det lätt att kontrollera att de som 
behöver stöd faktiskt är de som får hjälp.  
 
Vid diskussion om olika subventionsformer anser inte SSU att det är någon bra idé att 
subventionera infrastruktur. Wikström menar att det redan idag finns många lönsamma 
infrastrukturprojekt som drivs utan subventionering. Något som istället borde göras är att 
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villkora infrastrukturen, vilket skulle innebära att om staten bygger infrastruktur i en kommun 
så måste kommunen lova att bygga bostäder. SSU föreslår att det bör införas en pott som 
Trafikverket förvaltar där det går att söka medel för att bygga infrastruktur. På så sätt skulle 
staten kunna styra vilken infrastruktur som byggs, vilket skulle skapa indirekta styrmedel för 
byggandet av bostäder.  
 
SSU ställer sig dock positiva till subventionering av mark. De menar att det idag är snedvridet 
att kommunerna säljer marken till högstbjudande eftersom marken är ett verktyg för 
kommunerna att styra byggandet. Istället borde kommunerna enligt Wikström sälja marken 
till subventionerat pris. Dock måste det finnas en garanti eller villkor som innebär att 
byggbolagen senare måste sälja bostäderna som byggs på marken till ett pris lägre än till 
högsta pris. Annars skulle inte subventionen vara till någon nytta. SSU tror att tomträtter 
skulle vara en bra lösning för hyresrätter. Historiskt sett har nivån på tomträttsavgälden dock 
pendlat kraftigt, vilket har skapat osäkerhet för fastighetsägare. Detta skulle kunna motverkas 
genom att ha kontinuerliga tomträttsavgälder så att fastighetsägarna kan tänka och planera 
långsiktigt. Wikström menar att SSU däremot inte vill ha lägre tomträttsavgäld för hyresrätter 
än för bostadsrätter. De tror att en bättre lösning skulle vara om kommunerna gick in i ett 
tidigt stadie i planeringen av ett område och istället styrde vad som ska byggas. Om det redan 
i detaljplanen angavs vilka upplåtelseformer som ska finnas i bostadsområdena skulle det 
bidra till ett ökat byggande och förhindra ombildningar till bostadsrätter. SSU menar att 
blandade upplåtelseformer dessutom leder till bättre integrering.  
 
En annan viktigt ståndpunkt hos SSU är att reglerna för att överklaga i byggprocesser borde 
skärpas. SSU tycker även att avgiften för att överklaga ett beslut borde höjas. Idag kan i 
princip alla som berörs av ett bygge överklaga och det skapar onödigt många hinder för 
byggandet. Wikström och SSU tror starkt på regional planering, det vill säga att beslut 
angående bostadsbyggnation tas på högre nivå med tillåtelse att även kunna lägga vite på de 
kommuner som inte följer besluten och som inte uppfyller de ställda kraven. 
 
SSU menar att det idag talas väldigt lite om marknadshyror och att det rör sig om en 
förhandlingsordning och inte hyresreglering på bostadsmarknaden. Förhandlingsordningen 
fungerar överallt utom i Stockholm där det enligt Wikström och SSU finns en hel del andra 
låsningar. Att införa marknadshyror skulle enligt SSU inte vara någon lösning utan det skulle 
mer sannolikt skapa stora problem. Wikström och SSU anser att förhandlingsordningen bör 
behållas, men att politikerna i Stockholm måste få press på sig att hitta hållbara lösningar. Det 
är väldigt viktigt att skapa rörelse i det befintliga beståndet. Wikström och SSU poängterar att 
Boverket talar om att det måste byggas 40 000-45 000 bostäder per år för att lösa 
bostadsbristen, men att det samtidigt är svårt att säga då det inte går att avgöra hur mycket 
”luft” det finns i beståndet. Reavinstskatten är bara ett av flera problem relaterat till skatten 
som hindrar människor ifrån att flytta, detta hämmar skapade av flyttkedjor.  
 
På frågan om det borde byggas fler småhus tror SSU att det absolut behövs, men att staten 
inte borde subventionera ett byggande som har så stora miljökonsekvenser. Wikström och 
SSU tror istället att det är just hyresrätterna som det råder en generell brist på. Wikström 
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menar att ungdomar idag tvingas till tvångsägande, det vill säga att de måste köpa en 
bostadsrätt för att det inte finns möjlighet att få tag på en hyresrätt eller annat boende. 
Bostadsbristen innebär inte bara ett tvångsägande utan det hämmar också samhällets tillväxt 
då möjligheten för människor att kunna flytta dit jobb och utbildning finns minskar. Wikström 
och SSU menar att bostadsbristen även har drivit upp skuldsättningen i landet. Med en 
arbetslöshet på 8 % idag borde Riksbanken ha sänkt räntan för att motverka arbetslösheten, 
men enligt Wikström har det inte varit möjligt på grund av den höga skuldsättningsgraden.  
Wikström och SSU menar att det måste byggas fler hyresrätter för att människor ska slippa ta 
lån. Wikström poängterar också att många banker vill införa den norska modellen där unga 
vuxna garanteras bostadslån. SSU anser dock att det endast skulle öka skuldsättningsgraden. 
Om det fortsätter att byggas för lite samtidigt som skuldsättningen ökar anser SSU att den 
framtida välfärden sannolikt skulle minska. SSU understryker att det är viktigt att komma 
ihåg att bostaden är en viktig del av välfärden. Enligt SSU måste samhället sluta fråga sig vad 
det kostar att bygga och istället fråga sig vad det kostar att inte bygga bort bostadsbristen. 
Fokus bör ligga på det som kan vinnas och inte på det som kan förloras.  Wikström och SSU 
betonar även att det idag finns väldigt många aktörer på marknaden. Tidigare har det funnits 
statliga verktyg för att reglera marknaden men de verktygen saknas idag. Det finns inte ens ett 
eget departement för dessa frågor.  
 
SSU pekar på att civil- och bostadsminister Stefan Attefall inte ses som en reglerare utan att 
bostadsfrågan idag handlar mer om en dragkamp mellan olika aktörer. Wikström tror att det är 
svårt att komma ifrån att de politiska blocken anser att statens ansvar för byggandet av 
bostäder är olika stort. SSU anser dock att en gemensam linje vore att föredra när det gäller de 
större frågorna så som skattepolitik och hyresreglering. I övrigt tror SSU att det är svårt att få 
en täckande bostadspolitik. SSU tror dock att det behövs en stark statlig aktör som inte bara 
reglerar utan som också tar hand om stimulanser så som subventioner och som även ser till 
miljö- och arkitekturpolitiken. Enligt Wikström och SSU skulle det då finnas en stark aktör 
som ser till att alla går i samma riktning.  
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7. Diskussion   
 
Avsikten med denna diskussion är att besvara frågeställningarna samt diskutera de lösningar 
och problem som vi tycker har framkommit under arbetets gång för att uppfylla syftet med 
kandidatarbetet. Genom diskussionen sammanknyts våra personliga åsikter och funderingar i 
de aktuella frågorna med empirin och intervjuer.   
 
Det diskuteras huruvida bostaden ska ses som en marknadsvara eller samhällsvara. Rimligtvis 
bör bostaden räknas till kategorin marknadsvaror eftersom den ska anpassas efter den enskilde 
individens ekonomiska förutsättningar. Givetvis bör samhället under dessa omständigheter 
erbjuda stöd till ekonomiskt svaga grupper så som studenter, pensionärer och låg 
inkomsttagare som inte själva kan tillgodose sig med en anständig bostad. Bostaden är inte att 
räkna som en samhällsvara av samma typ som sjukvård och utbildning där alla har rätt till 
samma standard, detta då välfärd kan uppnås trots varierande standarder på boendet. Det är 
inte nödvändigt att bo centralt med extravagant standard för att andra livsnödvändiga 
funktioner ska fungera.  
 
Råder det bostadsbrist i landet? I tillväxtstäder så som i Stockholm pekar många faktorer på 
att det gör det. Tillväxten av människor på grund av större barnkullar och ett positivt flyttnetto 
indikerar att det befintliga beståndet är för litet för att möta den växande efterfrågan. Då det är 
en konstaterad brist på bostäder, blir frågan istället vilken typ av bostäder som det råder brist 
på. Debatten har koncentrerats kring att det behövs fler hyresrätter för att skapa balans på 
marknaden, dock är inte alla ense om detta. Perbo uttryckte att det finns en brist på småhus 
idag om resultat från olika bostadsundersökningar ska följas. Svanberg stödjer inte det 
resonemanget utan menade att många idag vill bo i hyresrätter och att det därför måste byggas 
fler av denna upplåtelseform. Östling och Wikströms åsikter i frågan om att det istället bör 
byggas mer av alla upplåtelseformer för att möta den breda efterfrågan, verkar vara ett 
rimligare antagande för att uppnå balans på marknaden. Det behövs mer av alla 
upplåtelseformer.  
 
Hyresrätter är idag skattemässigt missgynnade, vilket gör att det byggs färre av denna 
upplåtelseform. Hyresrätten spelar en viktig roll på bostadsmarknaden då den skapar ett 
flexibelt boende och motverkar tvångsägande, hyresrätter är inte enbart ett permanent boende 
utan erbjuder även ett tidsbestämt boende på kortare sikt. En form av kortsiktigt boende 
behöver finnas på marknaden för att näringslivet ska kunna rekrytera spetskompetens och 
expertis från utlandet och andra städer. Många gånger är dessa tjänster tidsbestämda liksom 
längden på utbildningar, vilket skapar ett behov av ett kortsiktigt boende. Alla människor ser 
inte bostaden som en livsinvestering och därför är det viktigt att det finns alternativ för alla.  
 
Det finns idag flera faktorer som gör att neutralitet inte råder mellan hyresrätter och ägda 
bostäder. Framför allt är det skattesystemet som skapar orättvisa mellan upplåtelseformerna.  
Liksom Weiss poängterade är ränteavdraget för ägda bostäder till stor nackdel för hyresrätter 
då dessa inte har en motsvarande förmån. För att jämna ut villkoren bör ränteavdraget ses 
över. Ett alternativt som Weiss föreslog, är att införa ett investeringsbidrag motsvarande 
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byggmomsen för att skapa rättvisa mellan upplåtelseformerna. För att råda bot på 
byggherrarnas ovilja att bygga hyresrätter måste incitamenten till att vilja producera dessa 
förstärkas. Lösningar för att skapa lönsamhet i processen bör därför utformas och det är 
generellt sett viktigt att neutralisera mellan upplåtelseformerna för att göra hyresrätten mer 
attraktiv att bygga.  
 
Fram till att villkoren görs lika, är inslag av subventioner på marknaden ett medel för att 
främja byggandet. Före det att ändringar i skattesystemet och planprocesser skett går det inte 
att avgöra om subventioner behövs som ett mer permanent inslag eller ej. Om samhället efter 
dessa förändringar inte kan erbjuda ett anständigt boende för alla invånare borde subventioner 
fortsätta att finnas för resurssvaga grupper. På så sätt blir bostaden en social rättighet, men 
inom rimliga gränser.  
 
Boverket har prognostiserat att det behöver byggas 30 000-35 000 bostäder i 5 år för att råda 
bot på bostadsbristen. Innan denna stora satsning bör nyttjandet av det befintliga beståndet 
effektiviseras för att kunna bedöma den verkliga bristen. Detta för att förhindra vakanser, 
tröghet samt stimulera till rörelse på marknaden. För att åstadkomma åtgärden finns det flera 
vägar att gå. Precis som Wikström på SSU diskuterade bör skattesystemet ses över även ur 
detta perspektiv. Den höga reavinstskatten gör att folk bor kvar i bostäder som inte längre 
matchar deras nuvarande behov. Även hyresregleringen hämmar rörligheten på ett liknande 
sätt då människor väljer att bo kvar på grund av låg boendekostnad. Genom förändringar av 
dessa faktorer skulle flyttkedjor kunna skapas i större utsträckning. Det skulle kunna leda till 
att beståndet nyttjas mer effektivt. Därefter skulle en bedömning av det verkliga 
bostadsbehovet kunna göras.  
 
Att marknadshyror skulle vara förlegat, som SSU anser, verkar inte stämma då flera av 
arbetets intervjuade personer identifierar bruksvärdessystemet som ett stort hinder för en 
fungerande bostadsmarknad. Marknadshyror bör istället ses som en möjlighet för att komma 
tillrätta med bristen på bostäder. Dessutom kan inte alla människor ha tillgång till samma 
boendestandard, detta då boendet måste anpassas efter individers ekonomi precis som andra 
marknadsvaror. Den som inte har råd med oxfilé får istället äta köttbullar. Ett 
marknadsanpassat hyressystem ger individen valmöjligheter. Vid liten personlig ekonomi 
handlar det om prioriteringar. Det som individen värderar högst blir även det som avgör vart 
individen bor. Ett marknadsbaserat system är rimligt, men kräver då subventionering av 
selektiv karaktär som komplement för att säkerställa den allmänna välfärden.  
 
De selektiva subventionerna bör riktas mot byggandet av nischade bostäder för att säkerställa 
utbudet av dessa samt att det skulle vara lättare att övervaka. Denna typ av direkt 
byggsubvention skulle förmodligen inte fungera på det generella utbudet då pengarna riskerar 
att ge byggbolagen övervinster. Generella subventioner har även historiskt sett resulterat i 
oönskade effekter i och med att det är väldigt svårt att exakt kunna förutse konsekvenserna av 
en subvention. När Miljonprogrammet byggdes förutsågs det inte att människor skulle flytta 
därifrån och istället välja andra typer av boenden redan innan projektet var färdigställt. Det 
viktiga är alltså att hitta källan till varför det inte byggs mer. Vilka är det idag som har 
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incitament till att bygga? I och med bostadsförsörjningslagen är det kommunerna som bär 
ansvaret för att tillgodose kommunens invånare med bostäder. Det är alltså kommunen som 
ansvarar för bostadsbyggandet. Denna lag har dock bidragit till en intressekonflikt då 
människor redan bosatta i kommunen ofta motsätter sig nybyggnation i området eftersom 
prisnivån på deras bostäder utifrån deras synvinkel risker att påverkas negativt. I rädsla för 
impopularitet lyfter därför inte de kommunvalda fram frågan om nyproduktion och ger ut 
färre markanvisningar. Om det är kommunerna som bromsar så kommer inte byggandet öka 
enbart för att byggherrarna får subventioner. För att hitta lösningar snabbare måste den 
hämmande faktorn, alternativt faktorerna, identifieras.  
 
Ett alternativ som troligtvis skulle ha direkt effekt på byggandet av hyresrätter skulle vara 
införandet av en regionplan. Med en regional styrplan skulle byggandet kunna styras efter 
regionens behov och inte efter vad kommunerna vill. På så sätt skulle det garanteras att det 
faktiskt byggs bostäder i den grad som behövs. För att inte helt inkräkta på kommunernas 
självstyre skulle det vara rimligt att kommunerna själva får välja plats och estetisk utformning 
på de bostäder som de åläggs bygga. Dock så skulle denna lösning fortfarande innebära 
intrång i kommunernas självstyre.  
 
På efterfrågesidan menar Perbo och Weiss att bostadsbidrag är det mest effektiva och mest 
lättövervakade subventionssystemet. SSU pekar dock på att det skapar inlåsningseffekter då 
människors incitament till att tjäna mer pengar minskar. Resonemanget att rikta bidrag direkt 
till den som behöver stöd är bra, men för att förhindra oönskade effekter bör bidragen vara 
kopplade direkt till bostaden och inte till individen. SSUs förslag om att koppla 
subventionerna direkt till bostaden via fastighetsägarna, skulle vara en god idé då den även 
bidrar till mer blandade områden som i sin tur motverkar segregation. Denna lösning kräver 
dock ett system av reglerande karaktär för att förhindra att fastighetsägarna utnyttjar 
subventionerna på ett oärligt sätt. En annan typ av subvention direkt kopplat till 
fastighetsägarna är att staten garanterar ersättning vid uppkomst av vakanser i beståndet. 
Risken med denna lösning är precis som Weiss uttryckte det, att det skulle kunna resultera i 
en enorm kostnad för staten vid överproduktion. Istället bör en mer långsiktigt hållbar lösning 
konstrueras för att finna konstant stabilitet på bostadsmarknaden både vid hög- och 
lågkonjunktur.  
 
För att bygga bostäder krävs det mark. Genom infrastruktur är det möjligt att skapa nya 
attraktiva bostadsområden längre från stadskärnan. Effektiv infrastruktur som ger kort restid 
gör att människor kan tänka sig att flytta längre från innerstaden. På så sätt är subventionering 
av infrastruktursatsningar en lösning för att öka tillgången till mark och därmed möjliggöra 
ökat bostadsbyggande. Rimligtvis bör staten även villkora subventionerna av 
infrastruktursatsningarna mot att kommunerna bygger bostäder i dessa områden. Villkoren 
kan antingen vara av friare eller mer styrd karaktär så som specificering av upplåtelseform 
och antal bostäder. Bryter kommunen mot överenskommelsens ska de bötläggas med vite.  
 
För att främja bostadsbyggandet bör åtgärder vidtas gällande kommunernas markanvisningar. 
Dels är dessa, som Folkpartiet uttrycker, gällande under en alltför lång tidsperiod. Tidsfristen 
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för markanvisningar bör kortas ner som en del i förenklingen av byggprocessen i syfte att öka 
möjligheten till byggande. Det är förenklingar av byggprocessen som idag utgör kärnan i 
Alliansens bostadspolitik. Regelverken bör ses över för att främja byggandet, dock enbart till 
viss mån då förfarandet i grunden är utformat för att skapa sunda processer. För att fler 
hyresrätter ska byggas skulle lägre markpriser vara en fördel. Om alla aktörer, precis som 
Weiss sa, skulle förhandla öppet om hur marken på bästa sätt ska nyttjas skulle rimligare 
markpriser kunna uppnås. Detta i kombination med SSUs förslag om att kommunerna redan i 
detaljplanen ska ange upplåtelseformerna som ska finnas i området, skulle säkerställa att det 
faktiskt byggs hyresrätter samt hindra ombildningar till bostadsrätter.  
 
Tomträtten är en bra markform för hyresrätter då byggherrarna inte behöver gå in med lika 
mycket eget kapital, vilket leder till billigare bostäder. För att byggherrar ska använda sig av 
tomträtter måste det finnas möjlighet till långsiktig planering. Det bör alltså finnas en typ av 
garanti som håller tomträttsavgälden på en stabil nivå. En annan möjlighet skulle vara direkta 
marksubventioner endast för hyresrätter, men andra lösningar skulle förmodligen ha större 
effekt samtidigt som sådana inte strider mot lika behandling av upplåtelseformerna.  
 
Ett blocköverskridande samarbete är en förutsättning för en god bostadspolitik. Dels för att en 
mandatperiod på fyra år är för kort tid för att genomföra långsiktigt hållbara förändringar, 
men även då enskilda partier inte vågar lyfta dessa känsliga frågor i risk för impopularitet. 
Därför bör bostadsfrågorna likt som Östling poängterade, stödjas av bägge blocken för att få 
genomslag. I den bästa av världar skulle en bostadskommitté bestående av både experter och 
politiker från båda blocken tillsättas för att på bästa möjliga sätt arbeta fram goda lösningar i 
bostadsfrågan. För att uppnå hållbara lösningar är kompromisser nödvändiga. 
 
Bristen på bostäder skapar inte bara höga boendekostnader utan det hämmar även städernas 
utveckling och möjlighet till tillväxt genom att invånare inte kan flytta dit arbete och 
utbildning finns. På så sätt blir bostadsfrågan en större samhällsfråga och därför bör det tänkas 
över vad bostadsbristen kostar samhället och inte vad det kostar att lösa bostadsfrågan.  
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

48 

8. Slutsats och fortsatt forskning 

8.1 Slutsats 
Syftet med detta kandidatarbete har varit att undersöka huruvida subventioner skulle vara ett 
positivt inslag eller ej för att lösa dagens bostadsbrist samt främja byggandet av hyresrätter. 
Nedanstående ståndpunkter representerar vår slutsats av undersökningen. 
 
För att uppnå en fungerande bostadsmarknad bör hyresregleringen gå mot ett mer 
marknadsbaserat system. Därmed blir selektiva subventioner riktade mot ekonomiskt svaga 
samhällsgrupper ett nödvändigt inslag på marknaden för att säkerställa den allmänna 
välfärden. Riktade subventioner är enkla att styra och kontrollera. Däremot har generella 
subventioner historiskt sett drivit upp byggkostnader och riskerar att resultera i oönskade 
effekter som är svåra att förutse. 
 
Nya bostadsområden skulle kunna skapas via subventioner av infrastruktursatsningar då goda 
kommunikationer är en nyckelfaktor för det attraktiva boendet. Tillgång till mark är en 
förutsättning för att bostäder ska kunna byggas, därför måste aktörerna på marknaden se till 
att marken får en rimlig prisnivå samt fördelas på ett samhällsfrämjande sätt. Genom 
marksubventioner till hyresrätter, alternativt att kommunen via villkor och detaljplan styr 
markpriserna, kan detta möjliggöras.    
 
För att avgöra den faktiska bristen på bostäder måste nyttjandet av det befintliga beståndet 
effektiviseras. Förmodligen kommer det inte behöva byggas lika många bostäder som det har 
beräknats för att lösa bostadsbristen, om hinder som bromsar rörelse på bostadsmarknaden 
elimineras. Ytterligare en mycket viktig del i lösningen för att öka incitamenten till att bygga 
fler hyresrätter är att neutralisera villkoren mellan upplåtelseformerna genom att exempelvis 
se över skattesystemet.  
 
För att få en långsiktigt hållbar bostadsmarknad är det nödvändigt med ett blocköverskridande 
samarbete. 

8.2 Fortsatt forskning 
Genom kandidatarbetet har vi kommit fram till att fortsatta studier av följande ämnen skulle 
vara av intresse.  
 

• Hur kan rörelse i det befintliga beståndet på bästa sätt stimuleras? 
 

För att nyttjandet av det befintliga beståndet ska vara så effektivt som möjligt, tror vi att 
det finns flera möjliga åtgärder som skulle kunna resultera i positiva effekter på dagens 
bostadsmarknad. 
 
• Vilka åtgärder bör genomföras för att hyresrätten inte ska vara skattemässigt 

missgynnad? 
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Att hyresrätten är skattemässigt missgynnad leder till att färre bostäder byggs av denna 
upplåtelseform. Vi tror att det finns flera sätt för att höja hyresrättens status samtidigt som 
ägda bostäder kan få behålla sina fördelar. Detta för att skapa balans mellan 
upplåtelseformerna. 
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Bilaga  
 

Intervjuunderlag 
 
Hur tror ni att byggandet av hyresrätter skulle påverkas om subventioner återinfördes? Vad 
skulle konsekvenserna av ett återinförande bli, både fördelar och nackdelar?  
 
Hur tror ni att bostadsmarknaden i sin helhet skulle påverkas av subventioner?  
 
Vad anser ni att konsekvenserna av det tidigare investeringsbidraget är? I vilken utsträckning 
påverkar det fortfarande dagens marknad? 
  
Vilken av dessa tre typer av subventioner skulle ni säga är de mest effektiva för att få igång 
byggandet av hyresrätter?  
 
Direkta byggsubventioner/investeringsbidrag  
 

• I hur stor utsträckning tror ni direkta byggsubventioner skulle påverka byggandet av 
hyresrätter?  

• Varför tror ni att byggsubventioner är en lösning för att öka byggandet av hyresrätter?  
 
Subvention av infrastruktur  
 

• I hur stor utsträckning tror ni subventioner av infrastruktur skulle påverka byggandet 
av hyresrätter?  

• Varför tror ni att subventioner av infrastruktur är en lösning för att öka byggandet av 
hyresrätter?  

• Då det är flera faktorer som påverkar ett områdes attraktivitet, hur kan subventioner av 
infrastrukturer garantera att ett områdes attraktivitet ökar?  
 

Marksubventioner  
 

• I hur stor utsträckning tror ni marksubventioner skulle påverka byggandet av 
hyresrätter?  

• Varför tror ni att marksubventioner är en lösning för att öka byggandet har hyresrätter?  
• Mellan åren 2004 och 2007 betalade hyresrätter inte tomträttsavgäld, är detta en typ av 

subvention som ni tycker är aktuell att återinföra? Eller skulle ni förespråka en annan 
typ av marksubvention för att jämna ut orättvisorna mellan hyresrätter och andra typer 
av upplåtelseformer?  

 
Vid ett eventuellt återinförde av subventioner, hur skulle ni då föreslå att subventionerna 
fördelas på olika aktörer?  
 
Vid ett återinförande av direkta byggsubventioner skulle det finnas en risk för att pengarna 
går rakt ner i byggherrarnas fickor, hur tycker ni att det ska förhindras? 
  
Om subventioner skulle bli aktuellt, vilken typ av hyresrätter skulle då subventioneras?  
 



 

56 

Hur kan det säkerställas att människor som är i behov av statlig hjälp gällande bostaden 
faktiskt är de som får ta del av de subventionerade bostäderna? 
 
Hur skulle subventioner implementeras på dagens marknad? Hur skulle processen se ut?  
 
Är subventioner en långsiktigt hållbar lösning för att stimulera bostadsbyggandet?  
 
Vilka andra lösningar än subventioner finns det för att öka byggandet av hyresrätter? Varför/ 
varför inte skulle dessa vara bättre lösningar?  
 
En mandatperiod är kort tid i relation till byggprocesser som kan var långa och tröga. Vad tror 
ni om ett blocköverskridande samarbete för att få ett stabilt och konsekvent bostadsbyggande? 
Är det något som kanske rent ut sagt krävs för att stimulera bostadsbristen och byggandet av 
hyresrätter? 
 
 


