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Abstract 

The Stockholm region is an expanding region with a growing population, which will continue 

to grow for a foreseeable future according to various predictions. The region’s rapid growth 

has increased an already large demand for rental housing. Despite a high demand, the slow-

moving supply of rental housing has not caught up which has resulted in a region-wide 

housing crisis.  

 

There is an ongoing debate in the Stockholm region amongst experts, politicians and interest 

groups on the Swedish real estate market regarding what measures can be taken to solve the 

lack of rental housing.  

 

According to many experts, an underlying problem of the low level of construction is that 

private actors often consider rental housing an unprofitable investment compared to 

condominiums. The purpose of this thesis is to investigate what measures would give private 

actors incentives to increase their level of construction of rental housing, especially in the 

Stockholm region.  

 

Therefore, private actors on the region’s rental market were interviewed about what measures 

would give them incentives to increase construction of rental housing. Also, their view on the 

profitability of constructing rental housing in general was explored. Three measures that 

possibly can increase profitability were mentioned multiple times: 

 There is a need of more land allocation agreements. This is due to that the Swedish 

municipalities, the governing bodies of land usage in Sweden, lack resources and have 

an often slow process of distributing land for the construction of housing.  

 The unbalanced taxation system between rental housing and condominiums needs to 

be revised. The different forms of tenure need to be equally taxed.  

 Improvements to the current rent control, to make the system less regulated and to 

secure future incomes.  

 

The measures mentioned above may prove efficient in stimulating construction, although the 

problem needs to be studied in its entirety. A majority of Sweden’s housing consists of the 

current stock. An increased movement of tenants within the current stock and improved and 

expanded infrastructure may improve the rental market of the Stockholm region. This would 
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make investments in rental housing more attractive and would increase the rate of production. 

An increased movement of tenants in the current stock will enable several income classes to 

obtain affordable accommodation, whilst more affluent groups occupy newly built housing.  
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Sammanfattning 

Stockholms län är en expansiv region vars befolkning har vuxit kraftigt de senaste årtiondena 

och kommer enligt prognoser att fortsätta växa under en överskådlig framtid. Inflyttningen har 

inneburit att en redan hög efterfrågan på hyresrätter har blivit ännu högre. Trots en hög 

efterfrågan så är utbudet på hyresrätter trögrörligt och har inte hunnit i kapp. Detta har 

resulterat i att det råder bostadsbrist i stort sett i hela regionen.  

 

Det pågår ständigt en debatt bland experter, politiker och aktörer på fastighetsmarknaden om 

vad som kan göras för att åtgärda bristen på hyresrätter i regionen.  

 

En orsak till det låga byggandet av hyresrätter är att privata aktörer oftast betraktar den som 

en olönsam investering jämfört med bostadsrätten. Detta har hämmat byggandet enligt flera 

experter. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärder som kan ge incitament till 

privata aktörer att öka byggandet av hyresrätter, med fokus på Stockholmsregionen.  

 

För att undersöka detta intervjuades flertalet privata aktörer på regionens hyresmarknad för att 

få deras syn på lönsamheten i att bygga hyresrätter, samt vad som skulle ge dem incitament att 

öka byggandet. Vi fann tre utmärkande svar: 

 Det saknas tillgång till planlagd mark. Detta på grund av att det saknas resurser hos 

kommunerna och att den kommunala planprocessen är ineffektiv.  

 Den skattemässiga obalansen mellan upplåtelseformerna bör reformeras för att skapa 

balans i beskattningen.   

 En översyn av hyressättningsprincipen för att dels göra den mindre reglerad, dels för 

att öka säkerheten i framtida intäkter.  

 

Ovanstående lösningar är troligen effektiva och kan stimulera byggandet av fler hyresrätter 

men problemet, bristen på bostäder överlag, behöver ses över i sin helhet. En huvuddel av alla 

bostäder i Sverige utgörs av det befintliga beståndet. En ökad rörlighet bland det befintliga 

beståndet samt förbättrad infrastruktur skulle bidra till en mera fungerande marknad. Detta 

skulle leda till en högre investeringsvilja och att andelen hyresrätter skulle öka. Ökas 

rörligheten i det äldre beståndet möjliggör rimligen detta att ekonomiskt svagare grupper kan 

erhålla en äldre lägenhet med lägre hyra, medan ekonomiskt starkare kan erhålla en lägenhet i 

nyproduktion.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Befolkningen i Stockholmsregionen växer och kommer enligt flera prognoser att växa stadigt 

under de närmsta fem åren och lär fortsätta att växa under en överskådlig framtid. Den stora 

inflyttningen har bidragit till att en redan hög efterfrågan på bostäder har vuxit sig ännu större. 

Detta i kombination med ett trögrörligt utbud på bostäder har skapat en utbredd bostadsbrist i 

regionen. Det råder en särskild brist på hyresrätter i hela regionen och problemet har bidragit 

till att regionen har några av de genomsnittliga längsta kötiderna i Sverige.  

 

En viktig orsak till att utbudet inte motsvarar den höga efterfrågan är att det byggs för få 

hyresrätter. Kommunala liksom privata fastighetsbolag producerar båda en alltför liten 

kvantitet av upplåtelseformen. En vanlig uppfattning bland privata aktörer är att bostadsrätter 

är en lönsammare investering jämfört med hyresrätter vilket hämmat byggandet av den 

sistnämnda menar många aktörer. Detta gäller särskilt för Stockholmsregionen. 

  

Det pågår ständigt en debatt bland experter, politiker och aktörer på fastighetsmarknaden om 

vad som kan göras för att åtgärda bristen på bostäder. Särskilt bristen på hyresrätter i regionen 

för att kunna öka utbudet som därmed kan motsvara den höga efterfrågan. Debatten berör 

även vilka åtgärder som kan komma att krävas för att göra hyresrätten lönsammare.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärder som skulle ge incitament till privata 

aktörer att öka byggandet av hyresrätter med fokus på hyresmarknaden i Stockholmsregionen. 

Vidare undersöks privata aktörers syn på lönsamheten av att bygga hyresrätter kontra att 

bygga bostadsrätter.  

1.3 Disposition 

I det andra kapitlet presenteras vår metod för detta arbete.   

 

I det tredje kapitlet behandlas situationen på Stockholmsregionens hyresmarknad som den ser 

ut idag gällande det befintliga beståndet i regionen och konkretisering av efterfrågan, hur 

dagens byggande ser ut och sedan några framtidsutsikter för byggandet av fler hyresrätter 

bland privata aktörer.   

 

I det fjärde kapitlet kommer en teoretisk förklaring ges till varför det byggs för lite utifrån 

flera lönsamhetspåverkande faktorer.  

 

I det femte kapitlet ges ett enkelt beräkningsexempel som visar skillnaden i lönsamhet mellan 

hyresrätter och bostadsrätter.  

 

I det sjätte presenteras arbetets empiri. Detta består av intervjusvaren från de privata aktörerna 

på hyresmarknaden. Inledningsvis ges en presentation av varje företag eller organisation. 

Sedan ges deras syn på dagens hyresmarknad, lönsamheten i att bygga hyresrätter kontra 
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bostadsrätter, olika åtgärder som kan göra en investering mera lönsam och därmed öka 

byggandet och så vidare.   

 

Dessa intervjusvar och teorierna kring hyresrätters lönsamhet kommer att knytas ihop med en 

analys och slutsatser i det sjunde och åttonde kapitlet.   
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2. Metod 

När vi valt att ämnesområdet till denna uppsats skulle behandla något kring bristen på 

hyresrätter tog vi inledningsvis del av den nuvarande debatten. Dessutom läste vi ett antal 

vetenskapliga artiklar samt tog del av statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) kring 

bostadsbyggandet. Detta för att få inspiration och kunna precisera ett uppsatsämne. Vi fick då 

en tydlig bild av att fler bostadsrätter än hyresrätter produceras på fastighetsmarknaden, i 

synnerhet i Stockholmsregionen. Efter att ha läst på kom vi fram till att uppsatsen ska 

behandla problem och möjliga lösningar till det låga byggandet av hyresrätter bland privata 

aktörer. Vi valde att genomföra en intervjustudie med aktörer på regionens marknad.  

 

Anledningen till varför arbetet behandlar privata fastighetsaktörer är eftersom kommunala 

fastighetsbolag agerar efter kommunernas direktiv och inte på samma marknadsvillkor. 

 

Det inledande undersökningsarbetet resulterande i en bakgrund till uppsatsen för att ge en 

överblick över dagens problem på hyresmarknaden och resulterade i ett mera preciserat syfte. 

Syftet blev att undersöka vilka åtgärder som skulle ge incitament till privata aktörer att öka 

byggandet av hyresrätter i Stockholmsregionen. I uppsatsen likställs Stockholmsregionen med 

Stockholms län. 

 

Därefter fortsatte vi med att skriva en teoretisk bakgrund till dagens situation på regionens 

hyresmarknad angående den rådande bostadsbristen. Statistik är tagen från Stockholms stads 

bostadsförmedling, Bostadsförmedlingen i Stockholm, som även inkluderar andra kommuner 

i länet. För att ge exempel på den rådande bostadsbristen presenteras köstatistik för hela länet. 

Statistiken omfattar flertalet hyresvärdar och vi anser att statistiken ger en god bild av den 

rådande bristen på hyresrätten.  

 

Från SCB erhölls statistik om bostadsbyggandet i länet de senaste åren. Med hjälp av ett 

linjediagram presenteras en jämförelse av byggandet av hyresrätter och bostadsrätter för de 

två senaste decennierna.  

 

I bakgrundskapitlets sista avsnitt undersöktes några privata aktörers hemsidor för planerade 

eller pågående projekt för att visa att det finns planer på hyresrätter. Avslutningsvis 

presenteras tre planer som anger mål och visioner för hur Stockholms stad liksom 

Stockholmsregionen skall utvecklas med nya bostäder.  

 

Nästa teoriavsnitt behandlar lönsamheten i att bygga hyresrätter. Här tillämpas vetenskapliga 

artiklar för att presentera några bidragande orsaker till uppfattningen om att hyresrätter inte är 

lönsamma investeringar jämfört med bostadsrätter, samt varför byggandet i allmänhet är lågt. 

De orsaker som valts ut för vidarebehandling har hämtats från den ovanstående vetenskapliga 

litteraturen. Nämnda orsaker är den rådande hyressättningsprincipen, beskattning av 

hyresrätter, produktions- och markkostnader, tillgången på mark, det kommunala 

planmonopolet och regeringens senaste förslag om att sänka det så kallade ROT-avdraget till 

förmån för fler billiga hyresrätter. Dessutom presenteras ett enkelt exempel på lönsamheten i 
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en hyresrätt och detta ställs mot byggandet av en bostadsrätt. Detta skall ge en fingervisning 

på skillnaden och är givetvis inte heltäckande. Viss indata är fiktiv.  

 

Parallellt med skrivandet av ovanstående teoriavsnitt skrevs intervjufrågor och så började 

diverse intervjupersoner som innehar och/eller producerar hyresrätter att kontaktas. Dessa 

valdes ut genom sökning på Google samt efter tips från vår handledare Hans Lind. Vi sökte 

efter större privata hyresvärdar i regionen. Dessutom kontaktades organisationen 

Fastighetsägarna Sverige för att få en ”second opinion” och så gjordes ett försök att kontakta 

den förre civil- och bostadsministern Stefan Attefall (KD).  

 

Till en början kom få svar men detta var nog vårt eget fel då våra förfrågningar skickades ut 

strax innan påskledigheten. Med en utskickad påminnelse efter påsken till de som inte svarat 

höjdes svarsfrekvensen. Av antal tillfrågade företag och organisationer, totalt fjorton stycken, 

svarade tio aktörer vilket vi anser är tillräckligt för att ge en bild av vad aktörerna på 

fastighetsmarknaden tycker om våra frågor. De flesta intervjuer utfördes genom att skicka 

frågor med e-mail, men telefonintervjuer utfördes med Jerrie Kristiansson vid BoKlok och 

Elisabeth Vansvik vid Wallenstam samt på plats hos Fastighetsägarna Sverige där vi träffade 

Tomas Ernhagen och Martin Lindvall.  

 

När vi var nöjda med antalet svar började vi sammanställa dessa under sex större 

underrubriker som vi anser representerar våra frågor väl. Huvudtanken är att försöka samla 

liknande svar i ett slags gemensamt anonymt svar. 

 

Denna framställning är tänkt att följa arbetets struktur i sin helhet: först en konkretisering av 

dagens problem, det vill säga om aktörernas syn på efterfrågan på hyresrätter i regionen. 

Därefter undersöks synen på diverse alternativ till det traditionella byggandet så som 

uppförandet av större volymer och billigare lösningar som så kallade Attefallhus samt en 

fråga kring kommunens planprocess. Detta följs av frågor kring påståendet om att 

bostadsrätter är lönsammare än hyresrätter. Därefter undersöks aktörernas förslag och deras 

synpunkter på våra presenterade förslag för att försöka öka lönsamheten och därmed öka 

produktionen av hyresrätter. Slutligen ställde vi frågan om aktörernas syn på regeringens 

senaste förslag för att öka byggandet.  

 

När empirin var sammanställd och den teoretiska bakgrunden var färdigskriven inleddes 

arbetet med en analys av vårt syfte och frågan kring bostadsbristen i sin helhet. Under tiden vi 

arbetade med teorin och empirin noterade vi en hel del saker som vi skrev ned för att utveckla 

i analysen. Därefter drogs ett antal slutsatser utifrån vårt syfte med rapporten. Dessutom ges 

förslag till fortsatta studier.   
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3. Stockholms hyresmarknad 

3.1 Dagens situation 

Det råder idag en bred samsyn om att bostadsbyggandet i Sverige och i synnerhet i 

Stockholmsregionen är alldeles för lågt. Antalet invånare i länet förväntas att växa med cirka 

37 000 människor per år fram till år 2022 (Länsstyrelsen, 2014, s. 21), vilket i sin tur har 

bidragit till att en hög efterfrågan på bostäder har uppstått.   

 

Utöver en stor inflyttning till regionen är en annan viktig faktor till den höga efterfrågan att 

priser på bostadsrätter har stigit de senaste åren, genom en ökande befolkning, en generell 

ökning i disponibel inkomst, låga bolåneräntor samt ett lågt byggande (Boverket, 2014a, s. 3). 

Det är anledningen till att fler har sökt sig till kompletterande utbud som hyresrätter.  

 

Den höga efterfrågan kombinerat med ett trögrörligt utbud på hyresmarknaden har bidragit till 

att det idag råder en kraftig bostadsbrist i Stockholms län (Länsstyrelsen, 2014, s. 21). Denna 

syn delas av samtliga 26 kommuner i länet i en undersökning utförd av Boverket på frågan 

hur boendesituationen ser ut i kommunen i sin helhet. Av dessa anser 20 kommuner att det är 

brist på bostäder i centralorter och i ytterområden, medan sex stycken anser att det endast 

gäller i centralorterna och inte i sina ytterområden (Boverket, 2014b).  

 

Den utbredda bostadsbristen i Stockholm har lett till att kötiderna för en hyresrätt har ökat 

kraftigt de senaste åren. År 2007 var kötiden på förmedlade bostäder genom den kommunala 

organisationen Bostadsförmedlingen i Stockholm i snitt cirka 4 år medan kötiderna i 

dagsläget ligger på cirka 7 år. Det ska dock tilläggas att de lägenheter som hyrs ut med korta 

kötider i de flesta fall är nyproducerade bostäder med hög hyra. För att få tag i en hyresrätt 

med en låg hyra är kötiden i de flesta fall betydligt längre (Bostadsförmedlingen, 2015a).  

  

 

 
Figur 3.1: Kötider för förmedlade lägenheter i Stockholmsregionen under 2014 (Bostadsförmedlingen i 

Stockholm, 2015a).  
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Viktigt att notera är att siffrorna i figur 3.1 bara berör kommunala och privata hyresvärdar 

som är anslutna till Bostadsförmedlingen i Stockholm, vilket i skrivande stund är drygt 240 

fastighetsägare (Bostadsförmedlingen, 2015b). I jämförelse fanns det 579 fastighetsägare med 

hyresrätter i Stockholms innerstad år 2008 (Kulander et al, 2008), så givetvis är inte alla 

privata hyresvärdar representerade där.  

 

I statistiken inkluderas även hyresrätter förmedlade i kommuner utanför Stockholms stad som 

Botkyrka, Täby, Värmdö och Uppsala. Förvisso ingår inte Uppsala kommun i Stockholms 

län, men siffror från den delmarknaden påverkar inte helhetsresultatet nämnvärt då de flesta 

hyresrätter som förmedlades där hade en kötid på i genomsnitt ett år och då förmedlades 

endast ett hundratal lägenheter. Inga andrahandsuthyrningar eller lägenheter förmedlade på 

svarta marknaden inkluderas ovan enligt uppgift (Bostadsförmedlingen i Stockholm, 2015a).  

3.2 Dagens byggande 

En trend har hållit i sig på fastighetsmarknaden sedan 90-talets mitt: de privata byggföretagen 

och fastighetsägarna verkar generellt sett anse att det är mer attraktivt att bygga bostadsrätter 

än hyresrätter då fler av den förstnämnda har producerats sedan dess. År 2013 färdigställdes 

runt 4 500 bostadsrätter och cirka 3 200 hyresrätter. Drygt 1 900 av dessa hyresrätter 

producerades av, eller på uppdrag av, privata fastighetsbolag (SCB, 2014a). Statistik för år 

2014 saknas i skrivande stund. 

 

I figur 3.2 redovisas de privata aktörernas produktion i Stockholms län sedan början på 90-

talet för antalet färdigställa hyresrätter och bostadsrätter för respektive år.  

Figur 3.2: Färdigställda bostäder av privata aktörer i Stockholms län mellan åren 1991-2013 (SCB, 2014a). 

3.3 Framtidsutsikter 

I detta avsnitt presenteras Stockholmsregionens egen utvecklingsplan, Stockholms stads 

gällande översiktsplan samt visionsplan. Dessutom kommer några exempel ges över planerad 

eller pågående nyproduktion av hyresrätter av privata aktörer och andra projekt som kan bli 

intressant för framtida hyresrättsproduktion. 
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RUFS 2010 

RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) är en utvecklingsplan för 

regionens långsiktiga utveckling (Stockholms läns landsting, 2015a). I planen finns mål att 

bostadsbyggandet långsiktigt skall öka (Stockholms läns landsting, 2015b).   

 

Stockholms stads översiktsplan 

I mars 2010 antogs Stockholms stads översiktsplan Promenadstaden. I planen nämns ett antal 

strategier för hur staden skall utvecklas genom exempelvis satsningar på ny infrastruktur och 

fler bostäder. I en prognos i översiktsplanen anges att behovet av nybyggda bostäder uppgår 

till 70 000 år 2030 i kommunen. Ett delmål i planen är att ”försöka intressera byggherrar i att 

satsa på nya upplåtelseformer och bostadstyper i områden med ensidigt utbud”. Ytterligare 

mål är att försöka förtäta regionen genom att obebyggda stråk som finns utspridda i hela 

regionen skall bebyggas med exempelvis bostäder (Stadsbyggnadskontoret, 2010, s. 22f).  

 

Stockholm 2030 

I juni 2007 antogs visionsplanen Vision Stockholm 2030. Planens syfte är att presentera hur 

Stockholms stad skall utvecklas för att bo, verka i och besöka och ”bli en stad i världsklass”, 

och har som utgångspunkt år 2030 då hela regionen förväntas ha över 3,5 miljoner invånare. 

Planen nämner att behovet av bostäder bör lösas till dess (Stadsledningskontoret, 2007). 

 

Framtida byggande 

Det finns ett stort antal planer hos både kommunala och privata företag att bygga fler 

hyresrätter inom de kommande åren. Det finns flera större exploateringsprojekt med stora 

bostadsområden i Stockholmsregionen där en blandad upplåtelse- och ägarform planeras eller 

upprättas. Exempel på sådana projekt är Norra Djurgårdsstaden i Stockholms stad, Ursvik i 

Sundbybergs kommun och Hagastaden i Solna kommun (Stockholms stad, 2015), där det 

finns planer på hyresrätter i samtliga exempel.  

 

Som ytterligare exempel på att hyresrätter planeras eller är under produktion presenteras 

nedan några byggplaner för Stockholmsregionen hos privata aktörer. Tabell 3.1 redovisar de 

planer som i detta exempel ByggVesta (2015a), Einar Mattsson (2015a), Skanska (2015a), 

SKB (2015a) och Wallenstam (2015a). Notera att materialet inte är heltäckande då inte alla 

privata aktörer i regionen är representerade. Tabellen visar antalet hyreslägenheter för 

respektive företag av vad som redovisats offentligt på respektive företags hemsida.  

 

Företag Byggstart Inflyttning Antal Notering 

ByggVesta 2014- 2015- ca 2 000 Flera i planeringsstadiet. 

Einar Mattsson 2014-2016 2015- ca 800 Flera i planeringsstadiet. 

SKB 2014-2018 2015- ca 1 100 Flera i planeringsstadiet. 

Skanska 2014- 2017- ca 400 Ca 200 åt Heba Fastighets AB. 

Wallenstam 2013- 2015- ca 600-1 000 Vissa bostadsrätter inkluderade.  

Tabell 3.1: Exempel på nyproduktion av hyresrätter under de kommande åren.  



 

16 

 

4. Lönsamhetspåverkande faktorer 

Som nämnt möter inte utbudet efterfrågan på hyresrätter i Stockholmsregionen då det byggs 

för lite i regionen. Många menar att en av de viktigaste anledningarna till detta är att 

hyresrätten inte anses vara en lönsam investering för privata aktörer jämfört med en 

bostadsrätt. I detta kapitel presenteras några av de mest omtalade orsakerna till detta 

påstående, men även orsaker som bidrar till det låga byggandet i allmänhet. Dessutom 

kommer ett aktuellt regeringsförslag presenteras här som skall leda till att fler hyresrätter 

byggs eftersom denna kan ha effekt på lönsamheten enligt regeringen.  

4.1 Hyressättningsprincipen 

Den svenska hyressättningsprincipen som gäller för samtliga hyresrätter i landet är en av de 

mest diskuterade anledningarna till varför hyresrätten inte anses vara lönsam. Hyressättningen 

är idag reglerad och bestäms enligt den så kallade bruksvärdesprincipen.  

 

Enligt tolfte kapitlet Jordabalken skall en hyra vara skälig. För att göra en skälighetsprövning 

skall hyresrättens bruksvärde, eller dess praktiska värde ur en hyresgästs synvinkel, beräknas. 

Detta innebär att en jämförelse med likvärdiga hyresrätter på orten vars hyra bestämts genom 

förhandlingsöverenskommelser mellan hyresvärden och hyresgästföreningen som är etablerad 

på orten (Hyresnämnden, 2014a). Jämförelsen görs med avseende på flertalet parametrar som 

läge, likvärdig standard, boendemiljö och så vidare (Hyresnämnden, 2014b).  

 

År 2006 infördes den så kallade presumtionshyran. Denna hyresform innebär att hyresvärden 

och hyresgästorganisationen på orten har rätt att komma överens om hyror som överstiger 

bruksvärdeshyrorna. Detta undantag gäller enbart nyproduktion av hyresrätter och innebär att 

fastigheten undantas från det vanliga sättet att pröva hyror under femton år från och med att 

den första hyresgästen flyttat in. Detta innebär att fastighetsägaren eller hyresvärden i princip 

kan ta ut marknadshyror under det första året. Målsättningen med regleringen var att öka 

intresset för privata aktörer att investera i hyresrätter (Hyresnämnden, 2014c).  

  

Flera menar att det huvudsakliga problemet med en hyresreglering är att det minskar det 

nyproducerade utbudet (Arnott och Igarashi, 2000, s. 250). För att exemplifiera detta 

tillämpas ett utbud- och efterfrågediagram i figur 4.1. För enkelhetens skull ritas utbudet och 

efterfrågan med räta linjer och perfekt konkurrens antas råda i exemplet. Lutningen på 

utbudskurvan har överdrivits för överskådlighetens skull. I verkligheten är kurvan oftast 

relativt vertikal då utbudet på hyresrätter i exempelvis Stockholmsregionen är trögrörligt (se 

avsnitt 3.1–3.2). För utförligare mikroekonomisk grund hänvisas till Axelsson et al (1988). 
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Figur 4.1: Utbud och efterfrågediagram med hyresreglering (utifrån Lind, 2003, s. 142). 

 

Enligt figuren är effekten av en hyresreglering (R) att utbudet (Qu) understiger efterfrågan 

(Qe) och därför uppstår en bostadsbrist på hyresmarknaden (Qu < Qe). Resultatet diskuteras 

flitigt i fastighetsekonomisk litteratur och anledningen är att en hyresreglering ger en lägre 

avkastning relativt en hyresrätt med en marknadsmässig hyra vid nyproduktion (Malpezzi, 

2003, s. 30ff). Dessutom menar Lind (2003, s. 145f) att en hyresreglering kan bidra till ett 

större risktagande för en investerare beroende på systemets stabilitet. Det svenska systemet 

har överlag varit stabilt, men flera instabilare perioder har inträffat (Lind, 2003, s. 153f).  

 

Ett annat resultat som figuren visar är att om hyresnivåer fick bestämmas fritt på marknaden 

(H) så uppnås jämvikt mellan utbud och efterfrågan (Qm), givet ovanstående antaganden om 

fullständig konkurrens med mera. Det teoretiska resultatet kan dock enligt Lind (1995, s. 

318ff) avvika från verkligheten i flera avseenden och hyresnivån kan komma att sättas på en 

annan nivå på grund av ofullständiga kontrakt, hyrespåverkande klausuler och diskriminering 

av vissa hyresgäster till förmån för andra. Alltså finns flera irrationella företeelser som kan 

påverka hyressättningen och därmed kan det faktiska utfallet avvika från det teoretiska.  

4.2 Missgynnande skatteregler 

I dagsläget skiljer sig beskattningen av hyresrätter från andra upplåtelseformer som villor och 

bostadsrätter. I en gemensam rapport från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO 

påpekas att hyresrätter har missgynnats av de senaste årens skattereformer och de föreslår att 

en hyresrätt och en bostadsrätt skall beskattas lika (Fastighetsägarna et al, 2010, s. 5). En 

hyresrätt kan i många fall trippelbeskattas genom att behöva betala fastighetsskatt, bolagsskatt 

och skatt på utdelning. Innehav av en hyresrättsfastighet innebär näringsverksamhet och 

betyder en löpande beskattning av näringsverksamheten, vilket inte görs av en bostadsrätt 

(Fastighetsägarna et al, 2010, s. 8ff).  

 

Vidare missgynnas hyresrätten enligt rapporten av en lägre avdragsrätt på räntebetalningar, 

mindre avsättningsmöjligheter för framtida underhåll och gynnas inte av det så kallade ROT-

avdraget som privatpersoner får tillgodoräkna sig vid diverse hushållsrelaterat arbete. 
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Rapporten påpekar också att en hyresrätt beskattas med en dubbelt så hög stämpelskatt vid 

nybyggnation jämfört med en bostadsrätt (Fastighetsägarna et al, 2010, s. 6ff).  

 

Dagens ojämnlika skatteregelsystem innebär att en nyproducerad hyresrätt är cirka 2 000 

kronor dyrare att bo i än en nyproducerad bostadsrätt (Mattsson-Linnala et al, 2013, s. 10f).  

 

Problemet med skattesystemet är att det verkar gynna investeringar i bostadsrätter och inte 

investeringar i hyresrätter. Detta leder till att utbudet av hyresrätter är mindre än om neutrala 

skatteregler hade funnits (SOU 2014:1, s. 58). Därför har Bostadsbeskattningskommittén i ett 

betänkande gett förslag till förbättringar. Sammanfattningsvis föreslås diverse skattelättnader 

som exempelvis avskaffning av den kommunala fastighetsavgiften på hyresrätter. För 

finansiering föreslås bland annat en sänkning av det så kallade ROT-avdraget, vilket som 

bekant har föreslagits nyligen (SOU 2014:1, s. 13ff), läs mer i avsnitt 4.7. 

4.3 Mark- och produktionskostnader 

Markpriserna i Stockholmsregionen har ökat kraftigt de senaste åren. I snitt utgör 

markkostnaderna cirka en fjärdedel av totalkostnaden per producerad lägenhet (SCB, 2014b). 

I Stockholms innerstad kan markpriserna utgöra upp till hälften av produktionskostnaderna 

(Jacobsson et al, 2012). Den höga andelen av totalkostnaden är till följd av en kraftig ökning 

av markpriserna på cirka 407 procent mellan år 1998 och år 2013 (SCB, 2014b).  

 

I figur 4.2 nedan visas hur markkostnaderna i regionen har ökat sedan slutet på 90-talet, sett 

till kostnad per lägenhet. Statistiken visar snittpriser för alla upplåtelseformer.  

 

 
Figur 4.2: Markkostnad per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus i Stockholm mellan åren 1998-2013.  

 

Det finns en uppfattning på marknaden att kommunerna sätter stopp för bostadsbyggande 

genom att ta ut för höga markpriser. Detta begränsar dels konkurrensen då mindre företag inte 

har råd att etablera sig. Dessutom har nyproduktion ofta kvalitetsbrister för att säkerställa 

lönsamheten i projekten menar bland annat Hans Lind. Vidare diskuterar Emma Jonsteg, vd 
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på Utopia arkitekter, att Stockholms stad bör fokusera mer på att främja bostadsbyggandet i 

stället för att satsa på att gå med vinst på försäljning av marken (Östermalmsnytt, 2013).  

 

För att ge incitament att bygga måste kommunerna planlägga mer mark för att öka utbudet av 

byggrätter vilket på sikt skulle minska markpriserna och öka konkurrensen vilket skulle leda 

på sikt skulle minska byggkostnaderna menar man i Kalbro et al (2009, s. 3).  

 

Även produktionskostnaderna har ökat kraftigt. Enligt statistik från SCB har kostnaderna för 

att bygga ett flerbostadshus ökat med cirka 35 procent under perioden 2004-2014 och under 

samma period har kostnaderna för byggnadsmaterial ökat med 45 procent. Detta kan jämföras 

med konsumentprisindex som har ökat med 12,5 procent under samma period (SCB, 2014b), 

alltså har en kraftig real ökning skett i bägge fallen.  

 

De köpkraftjusterade byggkostnaderna i Sverige är i dagsläget högst i EU och ligger cirka 56 

procent över snittet. Det som dock skall beaktas i denna jämförelse är att markpriserna ingår i 

beräkningar och är en stor anledning till landets höga byggkostnader. Dessutom sjönk 

bostadspriserna ganska kraftig i Europa under finanskrisen, medan bostadspriserna i Sverige i 

princip låg kvar på samma nivå som tidigare (Bokriskommittén, 2014, s. 66). 

4.4 Risken att bygga hyresrätter 

Enligt Lundström och Wilhelmsson (2007) har det låga bostadsbyggandet i allmänhet att göra 

med risken i varje projekt. I dagsläget ligger risken oftast hos investeraren för den 

färdigställda bostaden. Tidigare lades detta istället över på det allmänna då investeraren erhöll 

statliga subventioner för att bygga bostäder och dessutom gavs generösa 

finansieringsmöjligheter från statligt håll, främst för att stimulera produktionen.  

 

Idag värderas varje projekt individuellt utifrån dess lönsamhet och en investerare erhåller 

endast ett mindre statligt investeringsbidrag för byggandet av hyresrätter i vissa fall. Därför 

krävs en högre andel investerat kapital från exploatören eller investeraren, som vanligen 

uppgår till 25-50 procent eget kapital. På grund av den höga andelen eget kapital som krävs så 

väljer många investerare att inte genomföra affären givet deras avkastningskrav. Detta gäller 

speciellt för projektering av hyresrätter som har en långsammare återbetalning än en 

bostadsrätt då endast hyresbetalningar utgör intäktssidan och hyresgästen inte köper bostaden 

av exploatören (Lundström och Wilhelmsson, 2007, s. 336f). 

 

Risken i lönsamhetskalkyler beaktas genom en kalkylränta som består av en riskfri realränta, 

ett inflationstillägg och ett risktillägg. Denna används för att diskontera framtida kassaflöden 

för en investering. Risken bör i nuläget utgöra en stor del i kalkylräntan då det i dagsläget är 

en inflation runt noll procent (Riksbanken, 2015). Den riskfria realräntan man brukar räkna 

med är statsobligationer. Räntorna på dessa ligger i dagsläget på cirka en halv till en procent 

(Riksgälden, 2015).  



 

20 

 

4.5 Kommunens planprocess 

För att öka bostadsbyggandet krävs enligt Kalbro et al (2009, s. 7) att samtliga inblandade 

aktörer arbetar för ett gemensamt mål. Att tänkta långsiktigt för att bygga nya bostäder av 

varierade upplåtelseformer kräver att det finns incitament för alla parter att delta i processen. 

 

Ansvarig för utfärdandet av markanvisningar och bygglov är kommunernas plankontor. Det 

så kallade kommunala planmonopolet innebär att en kommun har ensamrätt att besluta hur 

mark- och vattenområden inom kommungränserna skall utnyttjas. Staten kan däremot i vissa 

fall ingripa i kommunernas beslutsfattning när det exempelvis berör riksintressen. 

Planprocessens syfte är att pröva om en åtgärd är lämplig utifrån enskilda och allmänna 

intressen (Kalbro et al, 2012, s. 17).  

 

Idag tar den svenska planprocessen mellan några månader till 6-7 år. Den kraftigt varierande 

tidsåtgången beror på omfattning och i vilken kommun projektet genomförs (Kalbro et al, 

2012, s. 26). Enligt Lisa Bomble är en av de största anledningarna till den ofta utdragna 

processen är att enskilda har möjlighet att överklaga detaljplanerna i tre instanser. Detta bidrar 

allt för ofta till att enskilda särintressen stör planprocessen och vidare också bostadsbyggandet 

(Lerum, 2015). Ett annat problem som nämns är att detaljplanerna ofta är alldeles för 

detaljerade vilket leder till kraven och begränsningar i befintliga detaljplaner inte är tidsenliga 

och svåra att jobba mot (Stockholms byggmästarförening, 2014). 

 

 
 Figur 4.3: Tidsåtgång – inklusive väntetid innan aktiv projektstart till antagande och eventuellt överklagande av 

drygt 150 detaljplaner (Kalbro et al, 2012, s. 30). 

 

Byggkostnader och investeringens risk ökar när byggherrarna behöver invänta färdigställandet 

av planprocessen för att börja bygga eftersom intäkterna erhålls flera år efter att 

markinvestering och projektering genomförts. För att öka bostadsbyggandet infördes år 2015 

vissa förenklingar i planprocessen dessutom så accepteras numera större avvikelser från 

detaljplanen än tidigare (Boverket, 2015a).  
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4.6 Behov av utvecklad infrastruktur?  

Till följd av att Stockholmregionens befolkning växer snabbt så behöver regionen expanderas 

för att kunna bemöta efterfrågan på bostäder. Detta innebär att det kommer behöva byggas 

längre ut från stadskärnan. För att öka incitamenten för aktörer att bygga längre ut kommer 

det krävas satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik för att öka kommunikationen till och 

från stadskärnan, föreslår Bokriskommitén. Kommittén föreslår även ett regionalt 

samplaneringsorgan för både bostadsbyggande och utveckling av infrastruktur 

(Bokriskommittén, 2014, s. 61f). 

 

Det finns visioner från regional nivå att utveckla infrastrukturen i Mälarregionen för att på så 

sätt utöka möjligheter att bo i exempelvis Uppsala, Nyköping och Västerås och pendla till 

Stockholm för arbete, fritid med mera (Länsstyrelsen, 2014, s. 46f).  

4.7 Regeringens förslag för ökat byggande 

För att få igång bostadsbyggandet har regeringen kommit med ett förslag som innebär att det 

så kallade ROT-avdraget skall sänkas från 50 till 30 procent, vilket skulle ge statskassan över 

tre miljarder kronor per år extra. Dessa pengar är tänkta att användas till att subventionera 

byggandet av små, enkla och billiga hyresrätter i kommuner med bostadsbrist (DN, 2015). 

 

Ovanstående förslag skall utnyttjas till ett stimulansbidrag för de som bygger hyresrätter. 

Investeringsbidraget skall vara möjligt att söka för hyresrätter där byggandet påbörjats från 

och med den 25 mars 2015.  Högst kommer stimulansbidraget vara för hyresrätter upp till 35 

kvadratmeter, då kommer bidraget ligga på 5 300 kronor per kvadratmeter uppvärmd 

bruksarea. För att kunna söka bidraget måste man uppfylla vissa krav, däribland 

(Regeringskansliet, 2015):  

 

 Riktvärde för hyror på 1 450 kronor per kvadratmeter i Stockholm. 

 Överkomlig hyra i 15 år. 

 Låg energianvändning. 

 Blandning av lägenhetsstorlekar. 

 Förmedling via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med 

kommunen. 

 Företagen skall medverka till praktisk arbetsmarknadsutbildning. 
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5. Lönsamhet hyresrätt kontra bostadsrätt: ett exempel. 

För att illustrera skillnaden i lönsamhet mellan hyresrätter och bostadsrätter i Stockholms län 

presenteras nedan ett enkelt fiktivt exempel för investering i en nyproducerad enrummare i 

Norra Djurgårdsstaden som vi i bägge fall antar är 30 kvadratmeter stor.  

 

Siffror över produktionsbyggkostnader för respektive upplåtelseform är tagna från SCB 

(2013a), drift- och underhållskostnader för hyresrätten också från SCB (2013b) och 

kvadratmeterpriser för Östermalm, som vi likställer Norra Djurgårdsstaden med, från 

Mäklarstatistik (2015). Övriga siffror för aktuell hyresnivå i Norra Djurgårdsstaden, 

vakansnivå, kalkylräntan och värdetillväxten för driftnettot är alla fiktiva. 

 

För en hyresrätt i Norra Djurgårdsstaden räknar vi med en hyra på cirka 8 000 kronor per 

månad för enrummaren. Detta medför en årshyra på 3 200 kronor per kvadratmeter. 

Driftkostnaderna i stadsdelen ligger på omkring 350 kronor per kvadratmeter och år, vilket 

ger ett driftnetto på 2 850 kronor per kvadratmeter och år. Vi antar en värdestegring på med 

två procent per år, en vakansnivå på tre procent (som är låg, främst på grund av den höga 

efterfrågan på hyresrätter i Stockholm) samt räknar med en kalkylperiod på 60 år. För 

bostadsrätten har vi räknat med ett kvadratmeterpris på 84 600 kronor. 

 

Produktionskostnaderna för hyresrätter och bostadsrätter varierar mycket i Stockholms län: 

cirka 32 000 kronor per kvadratmeter respektive 46 000 kronor per kvadratmeter (SCB, 

2013a, s. 11). Vi räknar med de första intäkterna kommer in två år efter att 

investeringsbeslutet togs och att hela investeringen genomförs i början av kalkylperioden. 

Slutligen används en kalkylränta på nio procent för att kunna jämföra investeringarnas 

lönsamhet.  

 

För att beräkna nuvärdet av investeringen för hyresrätten så används nedanstående formel för 

nuvärdessumma för växande annuitet: 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ (1 − 𝑣) ∗

(
1 − (

1 + 𝑔
1 + 𝑟)

𝑛

𝑟 − 𝑔
)

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

 

Driftnettot diskonteras med (1 + 𝑟)𝑡 på grund av att intäkterna inte kommer in direkt efter att 

investeringsbeslutet tagits. Nuvärdet för investering i en hyresrätt beräknades till 1 630 kronor 

per kvadratmeter. Notera att detta gäller för ett företag som bygger och förvaltar hyresrätter i 

egen regi. Nedan redovisas nyckeltalen för investeringen: 

  



 

23 

 

 

 

Driftnetto (kr/kvm) 2 850   

Produktionskostnad (kr/kvm) 32 000   

Period (år) 60    (n)  

Tid mellan investering och intäkter (år) 2 (t) 

Kalkylränta 9,00 % (r) 

Direktavkastning 8,91 %   

Hyresutveckling 2,00 % (g) 

Vakansnivå 3,00 % (v) 

Nuvärde (kr/kvm) 1 630   

Tabell 5.1: Nyckeltal för investering i hyresrättsbyggnad.  

 

För en bostadsrätt erhålls intäkterna direkt vid försäljningen och investeringens nuvärde 

erhålls genom formeln: 

 

𝑁𝑃𝑉 =
𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠

(1 + 𝑟)𝑡
−  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

 

Försäljningspriset diskonteras då vi räknar med att det dröjer två år mellan den initiala 

investeringen och försäljningen. Nuvärdet för investeringen i detta fall beräknades till cirka 

25 200 kronor per kvadratmeter vilket visar att skillnaden mellan en investering av de båda 

boendeformerna är ganska kraftig givet ovanstående premisser: 

 

Produktionskostnad (kr/kvm) 46 000   

Försäljningspris (kr/kvm) 84 600  

Tid mellan investering och försäljning (år)  2  (t) 

Kalkylränta 9,00 % (r)      

Nuvärde (kr/kvm) 25 206   

Tabell 5.2: Nyckeltal för investering i bostadsrättsbyggnad. 

 

Värt att notera är att hyresrätten förknippas med en högre risk på grund av flera anledningar. I 

detta fiktiva exempel används samma risk i bägge projekten då vi utnyttjar samma 

kalkylränta. I verkligheten bör kalkylräntan vara något högre för en hyresrätt än en 

bostadsrätt, som beskrivs mera i avsnitt 4.4. För att beakta hur vårt exempel påverkas av en 

förändrad kalkylränta illustreras detta i figur 5.3 nedan.  
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Figur 5.3: Lönsamhetsjämförelse mellan upplåtelseformerna givet en viss kalkylränta. 

 

Vi ser att vid låga kalkylräntor är hyresrätter mer lönsamma än bostadsrätter. Men detta är 

givet låg risk vilket få företag räknar med. Företagen räknar oftast med ett rätt högt 

avkastningskrav i Stockholmsområdet vilket gör det i kalkylen är mer lönsamt att bygga 

bostadsrätter än hyresrätter, sett till kalkylräntor över cirka sex procent, och därför bör 

rimligen risktillägget i kalkylräntan vara högre för Stockholmsregionen.  
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6. Empiri 

Underlaget till denna del baseras på tio intervjuer av olika privata aktörer aktiva på 

Stockholmregionens hyresmarknad. Svaren sammanställs grupperat under ett antal 

underrubriker. Dessutom ges en kort presentation av varje intervjuad aktör nedan. För 

frågorna som ställdes till respektive företag eller organisation, se bilaga 1.  

6.1 Presentation av intervjuade företag och organisationer 

BoKlok Housing AB är ett samarbete mellan IKEA och Skanska med mål att bygga billiga och 

moderna hyres- och bostadsrätter (BoKlok, 2015). Den årliga produktionen av hyresrätter är 

ungefär 150 bostäder per år, i bland annat Stockholmsregionen (Kristiansson, 2015). Vår 

intervjuperson var Jerrie Kristiansson, Försäljnings- och Marknadschef.  

 

Botrygg AB är ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar hyresrätter och 

samhällsfastigheter. I sin fastighetsportfölj finns cirka 2 000 hyresrätter. Företaget har sedan 

90-talet satsat på en aktiv egenproduktion av bostäder, vilket i dagsläget motsvarat cirka 300 

lägenheter per år (Botrygg, 2015). Vår intervjuperson var Adam Cocozza, VD.  

 

ByggVesta AB är ett fastighetsbolag som äger flertalet hyreslägenheter i Stockholm. De har 

planer på att färdigställa drygt 2 000 hyresrätter Stockholmsområdet, se avsnitt 3.3. Företaget 

ägs av amerikanska Stellar Holdings och svenska Nordfeldt Fastigheter AB (ByggVesta, 

2015b). Vår intervjuperson var Marcus Svensson, VD för ByggVesta Development AB. 

 

Diligentia AB är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar kontor, köpcentrum, 

bostäder och samhällsfastigheter i bland annat Stockholmsområdet. Företaget ägs av Skandia. 

I deras hyresrättsbestånd finns drygt 56 procent i Stockholmsregionen, motsvarande 166 000 

kvadratmeter boyta (Diligentia, 2015). Vår intervjuperson var Per Olstedt, Affärsutveckling. 

 

Einar Mattsson AB är ett fastighetsbolag som äger, bygger och förvaltar hyresrätter och 

bostadsrätter i hela Sverige, varav drygt 5 000 hyresrätter (Einar Mattsson, 2015b, s. 27ff). I 

februari 2015 hade företaget 1 150 byggrätter för hyreslägenheter, vilket motsvarar 44 procent 

av deras totala byggrätter (Einar Mattsson, 2015b, s. 5). Vår intervjuperson var Fredrik 

Gamrell, Ekonomi- och finanschef.  

 

Fastighetsägarna Sverige AB är en intresse- och branschorganisation med drygt 17 000 

medlemmar på fastighetsmarknaden. Många av deras medlemmar innehar hyresrätter 

(Fastighetsägarna, 2015). Våra intervjupersoner vad Tomas Ernhagen, Chefsekonom, och 

Martin Lindvall, Näringspolitisk chef. 

 

Graflunds AB är ett fastighetsförvaltningsbolag som ägs av moderbolaget D. Carnegie & Co. 

Affärsidén är att förvärva bostadsfastigheter och projekt i tillväxtområden (D. Carnegie & Co, 

2015). Företaget innehar drygt 15 000 hyreslägenheter varav flera finns i Stockholmsregionen 

(Graflunds, 2015). Vår intervjuperson var Anders Häggström, Förvaltningschef. 
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SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) är en kooperativ hyresrättsförening som äger 

och förvaltar drygt 7 600 hyreslägenheter i Stockholmsområdet åt sin medlemsförening på 

cirka 84 000 medlemmar (SKB, 2015b). Målsättningen är att färdigställa drygt 200 lägenheter 

per år (Lundström, 2015). Vår intervjuperson var Petrus Lundström, Marknadschef. 

 

Wallenstam AB är ett fastighetsbolag som bygger och förvaltar bostadsrätter och hyresrätter i 

bland annat Stockholmsområdet. Målsättningen är att tills 2018 färdigställa 7 500 nya 

bostäder, varav merparten är hyresrätter (Wallenstam, 2015b). Vår intervjuperson var 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationschef. 

 

En aktör som bygger och förvaltar hyresrätter i Stockholmsregionen, som vill vara anonym 

har dessutom deltagit i uppsatsen.  

6.2 Efterfrågan på hyresrätter 

Inledningsvis frågades aktörerna om hur de upplever efterfrågan på hyresrätter hos dem själva 

liksom på marknaden. I allmänhet uppfattas efterfrågan som väldigt hög bland alla tillfrågade 

aktörer i Stockholmsregionen. Givetvis finns variationer med avseende på läge och 

kommunikationsmöjligheter, men inte förvånande är efterfrågan i centrala Stockholm högst. 

Men så länge det finns tillgång till kollektivtrafik så är den fortsatt hög enligt aktörerna.  

 

Dock menar Fastighetsägarna att efterfrågan på bostadsrätter är ännu högre i regionens 

centrala delar, vilket bidrar till att en större andel av upplåtelseformen byggs.   

6.3 Alternativa lösningar och kommunens planprocess 

Vidare undersöktes hur aktörerna ställer sig till alternativa lösningar för att bygga fler 

hyresrätter. Vår första fråga gällde produktion av större volymer hyresrätter för att uppnå 

skalfördelar. Att genomföra detta inom samma projekt verkar vara något som flera med egen 

produktion av bostäder tillämpar till en viss gräns och ställde sig positiva till. Dock påpekades 

att även om vissa skalfördelar går att uppnås på detta sätt så blir givetvis riktigt stora 

byggnader med hyresrätter inte optimala med avseende på exempelvis drift och underhåll, 

boendemiljö med mera.  

 

Diligentia menar att när de lönsamhetsberäknar projekt ställs hyresrätter mot bostadsrätter. 

Bolaget bygger både hyresrätter som bostadsrätter men ofta är bostadsrätter mer lönsamma i 

de områden som företaget arbetar i, så som i Stockholm. Einar Mattsson anser att det finns 

bättre och mera långsiktiga sätt att uppnå lönsamhet som exempelvis att kommuner 

tillgängliggör mera byggbar mark. 

 

I anslutning till ovanstående frågades aktörerna om synen på temporära bostadslösningar som 

det så kallade Attefallshuset (Boverket, 2015b) eller Snabba Hus (2014). Aktörerna verkar 

enade om att dessa visserligen är positiva för att snabbt ordna fram bostäder. Problemet är att 

de är för tillfälliga lösningar och för ”enkla” konstruktionsmässigt. Hos flera företag strider 

detta mot deras affärsidé om att inneha långsiktigt hållbara bostäder. Flera nämnde att dessa 

typer av bostäder kan brista i kvalité och ur lönsamhetssynpunkt. Diligentia sa att det finns 



 

27 

 

svårigheter i att värdebedöma tillfälliga bygglov. Som långsiktig aktör satsar de därför på 

långsiktiga lösningar. Vidare menar Fastighetsägarna att ovanstående förslag snarare är 

marknadskompletteringar än långsiktiga lösningar. 

 

Andra både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma lösningar är attraktivare 

för aktörerna istället för temporära och billiga alternativ. En lösning som SKB satsat på är så 

kallade ”SABO-Kombohus”, en huslösning med snabb konstruktionstid där byggkostnader 

försöks hållas nere utan att det påverkar kvalitén på slutprodukten. Byggherre är Skanska 

(Skanska 2015b).   

6.4 Kommunens planprocess 

I princip alla intervjupersoner är eniga att proceduren överlag är långsam och hämmar 

tillkomsten av bostäder. Aktörerna är eniga om att många kommuner saknar beredskapen och 

resurserna att hantera inkomna ansökningar och synpunkter. En aktör efterfrågade vissa 

ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) som skulle bidra till att man som exploatör får 

möjlighet till ett större inflyttande under planläggningen.  

 

Däremot ställer sig Einar Mattsson positiv till det förbättringsarbete för att effektivisera 

planprocessen, som exempelvis i Stockholms stad. Fastighetsägarna välkomnar en mera 

nationellt gällande regeländring som försöker förenkla planprocessförfarandet enligt PBL. 

 

Några av de tillfrågade aktörerna anser dock att planprocessen inte är något större problem. 

BoKlok nämnde att de oftast inte har något bekymmer med kommunernas planprocess. De 

gör satsningar på kommuner där markåtkomsten sker snabbare och effektivare, ofta där det är 

mindre krav i detaljplanerna och mera planlagd mark är tillgänglig. Dessutom försöker man 

ha ett närmare samarbete med kommunen i fråga. Diligentia menar att planförfarandet inte är 

det största problemet till det låga byggandet, utan andra viktigare problem finns att lösa.  

6.5 Är hyresrätten olönsam i jämförelse med en bostadsrätt?  

Därefter undersöktes aktörernas syn på lönsamheten av att bygga hyresrätter och vad som gör 

den olönsam i jämförelse med bostadsrätter. Detta verkar vara en vanlig uppfattning bland 

privata aktörer på fastighetsmarknaden. Svaren på denna fråga blev blandade och beror på den 

affärsidé som företaget i fråga har.  

 

Hos flera aktörer är synen på lönsamheten av att producera hyresrätter god. Annars skulle 

företaget rimligen inte satsa på hyresrätten som investering. Den betraktas också enligt flera 

aktörer som en långsiktigt lönsam investering. Denna syn stödjs inte av Einar Mattsson som 

menar att med dagens rådande hyresreglering, skillnader i beskattningsregler och dagens höga 

markpriser i Stockholmsregionen gör att byggande av hyresrätter är mindre lönsamt än att 

bygga bostadsrätter.  

 

Däremot menar flera intervjupersoner att man inte kan jämföra dessa upplåtelseformer då de 

är två olika typer av investeringar. Om det skulle vara samma avkastning så skulle hyresrätter 

produceras i samma utsträckning som bostadsrätter. Dessutom påpekades att respektive 
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investerings återbetalningstid gör skillnad. En annan viktig parameter som skiljer sig enligt 

aktörerna är risknivå i byggandet och finansieringen av respektive upplåtelseform. Enligt 

BoKlok finns en högre betalningsförmåga för bostadsrätter som också kommenterade att som 

enskild investering är en hyresrätt inte är lönsam, men som en del av ett större bestånd så kan 

den vara det.  

6.6 Åtgärder som ökar byggandet av hyresrätter 

I anslutning till ovanstående fråga om lönsamheten i hyresrätter undersöktes aktörernas 

ställningstagande till olika åtgärder som skulle ge incitament till att bygga flera hyresrätter. 

Det skall tilläggas att dessa förslag endast är övergripande och anger inga detaljer om hur de 

skall utvecklas. Detta för att ge en större frihet i svaren. 

 

Ändrad hyressättningsprincip? 

Dagens hyressättningsprincip innebär en ganska stor risk för aktörerna på marknaden då 

hyressättningen sker genom förhandling med hyresgästföreningen och inte sätts på 

marknadsmässiga villkor. Detta påpekades av flera aktörer. Det innebär att det blir svårare 

förutse de framtida intäkterna, vilket bidrar till att en större andel bostadsrätter byggs menar 

Fastighetsägarna. Organisationen tror att en ”säkrare” hyressättningsprincip skulle bidra till 

att andelen hyresrätter skulle öka. 

 

Dock tillade flera aktörer att i princip marknadsmässiga hyror erhålls för nyproducerade 

hyresrätter och därför anser man att dagens hyressättningsprincip inte är en av de viktigare 

frågorna att lösa för att öka byggandet.  

 

Införande av fler statliga subventioner på hyresrätter? 

Här fanns delade meningar bland aktörerna. Flera aktörer ansåg att subventioner möjligen kan 

vara positivt till en början. Men på längre sikt krävs mer omfattande regeländringar för att 

åstadkomma en ökad produktion av hyresrätter. Vissa av aktörerna var positivt ställda till 

subventioner för uppförandet om de används på rätt sätt, men däremot inte subventioner för 

drift och underhåll under förvaltningsfasen.  

 

Andra aktörer var mer negativt inställda till förslaget med argument om att det är bättre att 

marknaden löser byggandet på egen hand. Risken är att införande av subventioner kan ha 

samma effekter som då miljonprogrammet upprättades på 60- och 70-talet, alltså stora bestånd 

som på längre sikt förfaller utan att större renoveringsåtgärder vidtas. Enligt en aktör kommer 

en sådan åtgärd innebära att staten måste finansiera åtgärden genom att nedprioritera en annan 

samhällssektor. Fastighetsägarna tror också att subventioner skulle hamna på fel ställe. 

Införandet av subventioner skulle göra att priserna på byggkostnaderna ökar, vilket innebär att 

företagens nettovinst och hyrorna skulle förbli de samma och att subventionen slutligen inte 

skulle påverka själva byggandet av hyresrätter. 

 

Andra aktörer menar att effekterna är svåra att förutsäga då utformningen av en sådan 

subvention är viktig så att det säkerställer byggandet av just hyresrätter och inte gynnar ett 

vinstintresse från en aktör. Diligentia anser att subventioner på uppförandet av hyresrätter 
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skulle kunna öka andelen hyresrätter som byggs i Stockholmsregionen, men är tveksamma om 

förslaget skulle kunna genomföras.  

Sänkta skatter på hyresrättsbyggnader?   

Flera aktörer nämnde att de gärna ser en översyn av beskattningen av hyresrätter och helst att 

ett rättvist system införs så det inte är någon skillnad jämfört med en bostadsrätt. Däremot 

påpekade flera aktörer att effekterna av en omstrukturering av beskattningssystemet beror på 

utformningen och hur förändringarna implementeras. Flera påpekade vikten av att 

sänkningarna införs så det gynnar hyresgästerna och inte bara lönsamheten hos aktören. 

Dessutom nämns svårigheter kring genomförandet av en sådan åtgärd.  

 

ByggVesta påpekade att eftersom nyproduktion är befriad från fastighetsskatt de första 

femton åren så kommer skattereformer inte att påverka byggandet nämnvärt. Fastighetsägarna 

anser att skatterna för hyresrätter inte är speciellt höga i Sverige, så skatteminskningar är inte 

nödvändiga enligt dem. De höll däremot med om att skillnaden mellan en hyresrätt och en 

bostadsrätt bör ses över. Botrygg påpekade även skillnaden i beskattning av 

bostadsproduktion kontra produktion av kommersiella lokaler bör ses över. Exempelvis 

beskattas hyresrätter med 25 procent moms jämfört med noll procent moms på produktion av 

kommersiella lokaler.  

 

Kommunerna möjliggör mera planlagd mark?  

Det största problemet i dagsläget enligt de flesta av våra intervjupersoner till varför det byggs 

för få hyresrätter är det inte finns tillräckligt med planlagd mark. Aktörerna påpekade att de 

själva har resurser att bygga fler hyresrätter men kräver att fler markanvisningar görs 

tillgängliga. Då skulle bostadsbyggandet kunna öka ganska kraftigt. Ett alternativt förslag till 

detta är enligt SKB att sänka avgiften på tomträtter som alternativ till att köpa mark. 

 

BoKlok anser att staten behöver investera mer i att förbättra infrastruktur i exempelvis 

Stockholmregionen för att på så sätt skapa fler attraktiva områden att bygga bostäder i, även 

om de ligger längre bort från Stockholms innerstad.   

6.7 Regeringens förslag för fler hyresrätter? 

Intervjuerna avslutades med att undersöka aktörernas syn regeringens senaste förslag att sänka 

ROT-avdraget för att bygga fler ”billiga hyresrätter” och om detta är en hållbar lösning för att 

på sikt öka byggandet av hyresrätter. 

 

Några aktörer anser att förslaget kan bidra till fler hyresrätter på kort sikt, men att det i 

längden inte kommer att ha någon effekt på den rådande bostadsbristen. Majoriteten av de 

tillfrågade var negativt inställda till förslaget och anser att det inte alls motsvarar vad 

marknaden efterfrågar. I stället tycker att man att man bör tänka mer långsiktigt, bland annat 

bör man se över de nuvarande regelverken. Det finns ingen enkel lösning enligt flera aktörer 

då flera frågor behövs lösas i och med att förslaget skall införas. Andra aktörer valde att inte 

uttala sig om de effekter som ROT-avdragssänkningen kommer medföra, eftersom det är svårt 

att förutse effekterna. 
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Fastighetsägarna anser att man bör satsa på att få igång rörligheten på hyresmarknaden i 

stället för att försöka subventionera nyproduktionen.  Detta eftersom att de som saknar bostad 

idag ofta är unga, ekonomiskt svaga hushåll som till exempel studenter som generellt inte 

klarar de hyror som är på nyproduktion. Får man igång rörligheten kan dessa grupper flytta in 

i äldre lägenheter med lägre hyror medan de ekonomiskt starkare hushållen flyttar in i 

nyproduktion. 
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7. Analys 

Problemet med byggandet av hyresrätter på Stockholms fastighetsmarknad är idag tvådelat: 

dels byggs det för få bostäder överlag och dels byggs en större andel bostadsrätter. Denna 

analys inleds med att undersöka påståendet om att investera i hyresrätter anses vara olönsamt 

relativt att investera i bostadsrätter, som flera av våra intervjupersoner håller med om. 

 

Det är svårt att jämföra upplåtelseformerna eftersom de är två olika typer av investeringar. 

Dessutom har vi märkt att det är två olika typer av investerare i upplåtelseformerna när vi 

undersökte marknaden. Alla våra intervjupersoner har valts ut för att deras affärsidé 

inkluderar produktion av och/eller förvaltning av hyresrätter eller att de åtminstone innehar en 

väsentlig andel i sin fastighetsportfölj. Slutsatsen är att alla aktörer som vi intervjuat betraktar 

hyresrätten som en lönsam investering. Troligen hade helt andra svar erhållits om vi 

exempelvis hade intervjuat företag som bara producerar bostadsrätter. 

 

Bostadsrätten är enligt vår uppfattning lönsammare i alla fall i ett kortsiktigt perspektiv, som 

visat i vårt exempel. Detta med avseende på dagens efterfrågan på respektive upplåtelseform, 

den rådande hyressättningsprincipen, skillnaden i synen på risk mellan investeringarna och 

övriga lönsamhetspåverkande faktorer så är denna observation giltig i vårt tycke. 

Bostadsrätten anses alltså vara stabilare i flera avseenden enligt flera aktörer och enligt vår 

uppfattning och detta påverkar investeringsviljan nämnvärt.  

 

Ett annat perspektiv blir intressant i jämförelsen av upplåtelseformerna med avseende på 

lönsamheten är ansvarsfördelningen mellan hyresgästen och hyresvärden respektive 

bostadsrättshavaren mot bostadsrättsföreningen i fråga. En bostadsrättshavare har relativt sett 

mera ansvar än vad en hyresgäst har med avseende på inre underhåll et cetera. Givet att 

hyresrätten är ett fullserviceboende bör det rimligen vara dyrare att bo i en hyresrätt.  

 

Att hyresrätten generellt sett inte betraktas som en lönsam investering jämfört med en 

bostadsrätt är givetvis ett problem som påverkar byggandet av hyresrätter. Vilka åtgärder 

skulle ge incitament till privata aktörer på fastighetsmarknaden att bygga fler hyresrätter? 

Utifrån våra intervjusvar och efterforskning inom ämnesområdet verkar aktörerna på 

fastighetsmarknaden i stort sett eniga om vilka åtgärder som behövs vidtas för att öka 

byggandet av hyresrätter. I vår intervjustudie utmärker sig tre åtgärder: en ändring av 

hyressättningsprincipen, likställa beskattningen mellan upplåtelseformerna och att 

tillgängliggöra mera planlagd mark och därmed en översyn av kommunens planprocess. 

 

Angående hyresrättningsprincipen så påpekade fler aktörer att hyrorna i de flesta fall är 

marknadsmässig på nyproducerade bostäder. Trots detta vill flera se en översyn av 

hyressättningsprincipen och många aktörer anser att förhandlingen med hyresgästföreningen 

är ett osäkerhetsmoment som påverkar lönsamheten. En friare hyressättning skulle kanske 
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innebära en större säkerhet för aktörerna. Motargument mot en fri hyressättning är att det 

skulle missgynna de med sämre betalningsförmåga.  

 

Oavsett hur en förändring av hyressättningsprincipen skall utformas, anser vi att dagens 

hyressättning bör ses över. Detta är en starkt bidragande faktor till att många företag väljer att 

satsa på bostadsrätter framför hyresrätter. Det viktigaste är att reglerna kring hyressättningen 

blir tydligare, vid en förändring, så att man i ett tidigare skede i processen vet vilken hyra man 

kan ta ut. Vi anser dock att eftersom aktörerna har resurser och viljan att bygga mer än de gör 

idag, så bör man i första hand satsa på åtgärder som bidrar till att dessa kan utnyttja sin fulla 

kapacitet. Alltså finns andra åtgärder som skulle vara effektivare.  

 

Gällande den skattemässiga obalansen mellan upplåtelseformerna känns detta å ena sidan 

märkligt med tanke på de ständigt pågående politiska debatterna där det talas om att det 

behövs byggas fler hyresrätter. Trots det gynnar skattesystemet bostadsrätter. Vi tror dock inte 

att detta är en avgörande faktor till fördelningen mellan upplåtelseformerna, men att en 

skattemässig utjämning är ett steg på vägen för att göra hyresrätten till en mer attraktiv 

investering. 

 

Våra intervjusvar pekar dock på att markfrågan är den viktigaste att lösa. Som de flesta 

aktörer antyder i sina svar finns resurserna och viljan att bygga mer. Det behövs alltså fler 

markanvisningar och att mera mark planläggs hos kommunerna. Men även de långsamma 

planprocesserna bidrar till att efterfrågan på planlagd mark överstiger utbudet. Som vi förstått 

verkar kommunerna i de flesta fall säljer marken till högstbjudande, vilket är anledningen till 

Stockholms höga markpriser. I vårt tycke är detta den viktigaste frågan att lösa om politiker 

vill öka byggandet av bostäder i Stockholmsregionen. Mer mark behöver planläggas och 

planprocesser bör förkortas. Dessutom anser vi att bostäder behöver ha högre prioritet i 

kommuners detaljplaner, exempelvis genom att göra bostadsbyggande till ett riksintresse. 

Detta för att minska kommunernas inflytande över den lokala planeringen och för att skapa ett 

mer regionalt tänkande.  

 

Angående vår syn på bostadsbristen i allmänhet så håller vi med Fastighetsägarnas och 

Bokriskommitténs omdöme om dagens debatt. Det som oftast diskuteras i debatter och av 

politiker berör själva problemet att det byggs för lite, som exempelvis regeringens förslag för 

att öka byggandet av billiga hyresrätter. Det som man ofta glömmer bort är att majoriteten av 

bostadsbeståndet dock är befintligt. Problemet är att hyresnivåerna på det befintliga beståndet 

bidrar till ett ineffektiv utnyttjande och trögrörlig marknad. Bör inte debatten beröra denna 

fråga oftare? En ökad rörlighet i det befintliga beståndet skulle rimligen möjliggöra för fler att 

kunna erhålla en lägenhet med en lägre hyra. Detta eftersom nyproduktion oftast har en högre 

hyra och som för vissa inkomstgrupper som exempelvis studenter är för dyrt för att kunna bo 

i. Alltså skulle rimligen det befintliga beståndet passa bättre för grupper med lägre 

inkomstnivåer.  
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Enligt vår uppfattning skulle ökad rörlighet i det befintliga beståndet även få fart på 

bostadsmarknaden. En fungerande bostadsmarknad skulle öka intresset för investerare, vilket 

skulle innebära att de mindre företagen får lättare att finansiera byggandet av hyresrätter och 

detta skulle innebära att fler företag skulle kunna investera i hyresrätter. En ökad konkurrens 

skulle på egen hand på sikt kunna innebära att billigare hyresrätter byggs. 

 

Ett annat viktigt delmoment för att få i gång bostadsmarknaden i vårt tycke är satsningar på 

infrastruktur för att underlätta dagspendlandet inom Stockholmsregionen. Bättre 

kollektivtrafik kan potentiellt skapa nya förortsområden där det finns outnyttjad mark 

tillgänglig för bebyggelse. Detta genom att det skapas pendlingsmöjligheter till orter som idag 

ligger långt tidsmässigt från Stockholm eller har dålig förbindelse med staden. Detta anser vi 

skulle delvis lösa frågan om marktillgänglighet eftersom kommuner i Stockholms län utanför 

city troligtvis har mera mark att bygga på och som inte berörs av omfattande krav, alltså kan 

bostäder lättare tillkomma. Detta tror vi är ett effektivare sätt att på sikt stimulera byggandet 

av hyresrätter än att införa subventioner för byggandet.  

 

Problemet som vi ser med subventioner är det förmodligen inte kommer att göra det mer 

lönsamt för företagen att bygga eller billigare för hyresgästerna att bo. Då produktionen av 

hyresrätter blir mer lönsam för byggherrarna kommer byggpriser och markkostnader att öka, 

om man inte på något sätt reglerar detta. Detta kan jämföras med att produktionskostnaderna 

och markpriserna vanligtvis är högre för bostadsrätter eftersom lönsamheten är större hos 

dessa. Så risken finns att effekten av subventionerna blir att pengarna går rakt ner i fickorna 

hos tillverkningsföretagen och kommunerna medan hyrorna och investeringsviljan hos privata 

aktörer förblir den samma.  
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8. Slutsatser 

Som konstaterats i vårt exempel, teoriavsnitt och intervjuerna är hyresrätter olönsamma att 

producera relativt sett bostadsrätter och därför byggs det för få hyresrätter i 

Stockholmsregionen i synnerhet hos privata aktörer. Detta har att göra med flertalet faktorer. 

Vidare råder en hög efterfrågan på bostadsrätter i regionen vilket i vissa fall konkurrerar ut, i 

kombination med ovanstående faktorer, produktionen av hyresrätter.  

 

För att ge incitament för privata aktörer att bygga fler hyresrätter har vi i detta arbete funnit 

tre viktiga faktorer som bör lösas för att öka byggandet. Arbetets intervjustudie angav att 

tillgången på planlagd mark är den viktigaste åtgärden att lösa och samtidigt att ett eventuellt 

effektiviseringsarbete görs av den kommunala planprocessen som anses vara för långsam 

överlag. Därefter angavs att åtgärda den skattemässiga obalansen mellan upplåtelseformerna 

och en översyn av hyressättningsprincipen för att göra investering i hyresrätter mera attraktivt 

bland våra intervjupersoner.  

 

Om dessa problem kan effektiviseras kan detta komma att stimulera byggandet av fler 

hyresrätter men problemet behöver ses över i sin helhet. En huvuddel av alla bostäder i 

Sverige utgörs av det tidigare uppförda beståndet. En ökad rörlighet bland det befintliga 

beståndet samt förbättrad infrastruktur skulle bidra till en mera fungerande marknad. Detta 

skulle leda till en högre investeringsvilja och att andelen hyresrätter skulle öka.  

 

Våra förslag till fortsatta studier inom ämnesområdet berör hur ökad rörlighet inom det 

befintliga beståndet av hyresrätter skulle påverka byggandet i Stockholmsområdet samt om 

detta kan vara positivt för att åtgärda bristen på hyresrätter. Ett annat förslag berör hur 

förbättrade pendlingsmöjligheter skulle påverka bostadsbristen.   
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Bilaga 1 – intervjufrågor 

Nedanstående frågor ställdes till intervjupersonerna. Vissa variationer kan förekomma i hur 

frågan formulerades, men innebörden är i princip den samma. Utöver de generella frågorna 

ställdes även eventuellt en specifik fråga till respektive aktör.  

 

Generella frågor: 

 Hur många bostäder bygger ni per år? Hur många av dessa är hyresrätter?  

 

 Hur stort är trycket på nyproducerade hyresrätter på marknaden idag enligt er 

uppfattning?   

 

 Tror ni att man kan bygga större volymer av nyproducerade hyresrätter utan att det 

påverkar lönsamheten?  

 

 Skulle billigare byggnader, exempelvis Svenska Bostäders Snabba Hus eller 

Attefallshus, vara attraktivt för er för att bygga flera hyresrätter? Bägge sägs ju ha en 

kortare planprocess och kan upprättas med ett tillfälligt bygglov.   

 

 Hur uppfattar ni kommunernas planprocess? Är den för långsam? 

 

 Hur är lönsamheten i att bygga hyresrätter kontra bostadsrätter enligt er uppfattning? 

 

 Vad är det som gör den typiska hyresrätten olönsam i jämförelse? Vilka är de största 

orsakerna tror ni?  

 

 Vad skulle behöva ändras för att öka produktionen av hyresrätter? Göra den mera 

lönsam? Vilka åtgärder skulle ge er incitament att öka produktionen? 

 

 Vilken av nedanstående ändringar tror du skulle kunna leda till att det byggdes fler 

hyresrättslägenheter? (Ge gärna en kort kommentar om varje) 

o Ändrad hyressättningsprincip? 

o Införande av fler statliga subventioner på exempelvis drift och underhåll av 

hyresrätter? 

o Subventioner för uppförandet av hyresrätter? 

o Sänkta skatter på hyresrättsbyggnader?   

o Kommunen möjliggör mera byggbar mark speciellt ämnad för hyresrätter?  

 

 Vad anser ni om regeringens senaste förslag att sänka ROT-avdraget för att på så sätt 

frigöra kapital till att bygga fler ”billiga hyresrätter”? Är det en långsiktigt hållbar 

lösning till den bostadsbrist som existerar exempelvis i Stockholm? 

 

Specifika frågor: 

BoKlok: 
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 Ingår produktion av flera hyresrätter i er långsiktiga plan?  

 

Botrygg: 

 Ungefär hur stor del av ert bestånd är hyresrätter? 

 

Byggvesta: 

 Hur många hyresrätter tillkommer er fastighetsportfölj varje år? 

 

Diligentia: 

 Hur många hyresrätter tillkommer er fastighetsportfölj varje år? 

 

Einar Mattsson: 

 Hur många hyresrätter innehar ni i dagsläget? 

 

Fastighetsägarna Sverige: 

 Vad anser ni om kommuners agerande att lätt skapa naturreservat för att skydda viss 

mark mot exploatering?  

  

SKB: 

 Er affärsidé är att inneha hyresrätter som ägs genom era medlemmar. Hur stort är 

trycket på nybyggda hyresrätter hos er?  

 

Wallenstam: 

 Hur stor andel av era bostäder är hyresrätter?  

 

 Ni har som mål att vid 2018 färdigställa 7 500 bostäder i era huvudregioner, alltså 

Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Är alla dessa hyresrätter?  

 

 

 


