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Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är 
den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya 
debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och 
människors möjligheter att själva forma sina liv. 

Miljö och marknad, migration, företagandet i civil-
samhället, integritet, jämställdhet, global demokrati-
sering och moderniserad välfärd – det är några av de 
frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och oberoende 
mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, aka-
demiker och beslutsfattare. 

Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi 
hitta lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar 
som globaliseringen och klimathotet innebär. Vi fung-
erar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare, 
debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös 
forskning. Fores producerar böcker och arrangerar 
seminarier och debatter. 

Besök gärna vår webbplats www.fores.se. 

Om Fores 

Den gröna  
och liberala  
tankesmedjan 
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Denna rapport kallas ”Förslag till bred bostads-
politisk uppgörelse” och det ska tolkas som att den 
omfattar fler frågor än Januariöverenskommelsen 
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpar-
tiet och Liberalerna. Det ska också tolkas som att en 
trovärdig och långsiktigt hållbar bostadspolitisk över-
enskommelse måste ha en relativt stor riksdagsmajo-
ritet bakom sig, vilket innebär att även Moderaterna 
behöver vara med.

Förslaget som presenteras nedan ska tolkas som en 
femårig överenskommelse. Efter fem år bör åtgärderna 
utvärderas och en ny överenskommelse kan göras ifall 
det finns behov och intresse.

Arbetet med att ta fram detta förslag pågick under 
hösten och vintern 2018/2019, parallellt med för-
söken att bilda en ny regering. Det fanns en färdig 

Sammanfattning  
av punkter i  
överenskommelsen
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rapport samma dag som det blev klart att vi skulle få 
en ny regering. Eftersom det i överenskommelsen 
mellan partierna fanns ett antal bostadspolitiska 
punkter beslöt vi att göra en uppdaterad version som 
tar hänsyn till dessa punkter. De konkreta förslag om 
hyressättning och beskattning som fanns med i Janua-
riöverenskommelsen fanns dock redan med i vårt tidi-
gare förslag. 

Kapitel 2 Bostadsbyggandet: Rollfördelning stat, 
kommun, marknad och medborgare

• Betonas att bostadsförsörjningen är ett 
gemensamt ansvar för stat, kommun och 
marknad.

• Betonas att alla kommuner ska planera för 
ett blandat bostadsutbud. Nya områden 
som byggs ska vara blandade både i upp-
låtelseformer och hyresnivåer/prisnivåer. 
Ekonomiskt stöd till kommuner kopplas till 
hur mycket och hur blandat man bygger.

• Förhandlingar sker regionvis mellan stat/
länsstyrelse för att se till att kommunerna 
lever upp till detta. I detta sammanhang dis-
kuteras också hur statliga garantier och stöd 
till infrastruktur (se kapitel 6) kan under-
lätta ett mer blandat byggande. I denna 
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dialog kan kommuner också framföra krav 
på nödvändiga regeljusteringar.

• Kommunerna uppmanas att påskynda pro-
cesser och göra det möjligt för byggföreta-
gen att använda sina standardprodukter för 
att pressa kostnader. Detsamma gäller de 
statliga processerna. Handläggningstiden 
vid överklagande av bostadsfrågor är ett 
exempel på en process som bör påskyndas.

Kapitel 3 Fastighetsbeskattning och rättvisa mel-
lan upplåtelseformer

• Ränteavdragen trappas ner från 30 till 20 
procent under en femårsperiod.

• Fastighetsskatten för ägda bostäder höjs 
stegvis från 7 800 kronor till 11 000 kronor 
per år under en femårsperiod för bostäder 
som är värda mer än fyra miljoner. Värde-
förändringar under innehavstiden påverkar 
inte fastighetsskatten. Alternativt sänks 
gränsen för hur stora ränteavdrag som får 
göras.

• Fastighetsskatten som bostadsrättsfören-
ingar betalar per lägenhet höjs till från 1 300 
till 2 500 kronor per år om värdet är mindre 
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än två miljoner respektive till 4 000 kronor 
per år om värdet är större än två miljoner. 
Även detta införs stegvis under en femårs-
period.

• Skattebefriat bosparande införs.

• Statliga lånegarantier kan ges till hushåll 
som har inkomster under genomsnittet och 
vill köpa en relativt billig bostad. Garantin 
kan under vissa villkor gälla upp till 90 pro-
cent av marknadsvärdet. 

Kapitel 4 Regelverket på hyresmarknaden

• Friare hyressättning möjliggörs i nyproduk-
tion för den fastighetsägare som vill. Om 
fri hyressättning tillämpas gäller det vid 
inflyttning. Så länge en hyresgäst bor kvar 
begränsas hyreshöjningarnas storlek med 
ett tak.

• Spärr på hyreshöjningar vid renovering 
införs. Fastighetsägare måste erbjuda ett 
alternativ med maximalt 20 procent hyres-
höjning.
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Kapitel 5 Bättre nyttjande av beståndet
• Reavinstskatten trappas ner stegvis från 22 

procent till 10 procent med en sänkning på 
0,5 procent för varje års innehavstid. Upp-
skovsräntan tas bort.

• Fri uthyrning av bostadsrätter så länge som 
uthyrning inte leder till störning. Fören-
ingen kan dock ta ut en avgift på tio procent 
av månadsavgiften.

• Fri hyressättning vid uthyrning av bostads-
rätter och egnahem. Uthyraren är bunden 
under hela den överenskomna kontraktsti-
den men hyresgästen har alltid rätt att säga 
upp med två–tre månaders varsel.

• Särskilt program med rådgivning och stöd 
till äldre som bor stort och som vill flytta 
till någon form av äldreboende inrättas. 
Utvecklingen av äldreboendet blir också en 
punkt i samtalen mellan stat och kommun 
enligt förslaget ovan.
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Kapitel 6 Resurser, finansiering och risktagande
• Investeringsstödet till billigare hyresrätter 

blir kvar tills vidare.

• Staten kan ge hyresgarantier till den som 
bygger hyresrätter som är viktiga för 
bostadssituationen för hushållen med 
inkomster under genomsnittet. Hyresga-
rantin bör dock vara tidsbegränsad, för-
slagsvis till en femårsperiod. Staten kan 
även ge vissa garantier till den som bygger 
bostadsrätter till samma målgrupp, det vill 
säga som säljs till relativt låga priser.

• Staten kan ge kommuner bidrag till infra-
struktur som krävs för att öppna upp nya 
områden för blandat bostadsbyggande.

• Uppmaning till lokala aktörer att samarbeta 
för att minska och sprida risker för ett åstad-
komma ett mer socialt hållbart bostadsbyg-
gande. Finns behov av regelförändringar 
för att underlätta detta lovar staten att göra 
detta snabbt.
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Hans Lind är professor i fastighetsekonomi, tidigare 
verksam på Kungliga Tekniska Högskolan. Han har 
disputerat i nationalekonomi, och har även en examen 
från Lantmäterisektionen på KTH. Under de senaste 
25 åren har han forskat om en rad fastighetsekono-
miska frågor, till exempel om prisbubblor, fastighets-
värdering och förvaltning av offentligt ägda lokaler 
(internhyror med mera). På bostadsområdet har han 
bland annat studerat hyresreglering, bostadsbyggan-
dets drivkrafter, renoveringsstrategier och vilka åtgär-
der som krävs för att även hushåll med lägre inkomster 
ska kunna hitta en bostad på marknaden. Han har varit 
expert i en rad statliga utredningar på bostadsområdet 
och även skrivit flera populärvetenskapliga böcker.

Om författaren
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Förord

Fores fokuserar på att lyfta fram policyrelevant 
forskning för att på det sättet bidra till en klokare 
samhällsdebatt och bättre beslut. När vi startade pro-
jektet Hitta hem konstaterade vi redan från början att 
det finns mycket forskning och fakta som är relevant 
för bostadspolitiken, och de viktigaste bitarna har nog 
nått fram till beslutsfattarna. Det verkar ändå inte leda 
till de beslut som behövs.

Det finns förstås alltid mer forskning och nya vink-
lar på vad den kan betyda för politiken, och det kom-
mer också att rymmas i projektet. Men Hans Lind hade 
en tanke om något helt annat, ett försök att ta fram ett 
balanserat reformpaket som skulle kunna fungera som 
en blocköverskridande överenskommelse. Rapporten 
är förstås väl förankrad i Hans gedigna kunskaper om 
svensk bostads- och byggmarknad, men i stället för 
att beskriva vad som skulle vara samhällsekonomiskt 
optimalt att göra presenterar han förslag som borde 
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vara möjliga, och går i en riktning mot en mer välfung-
erande bostadsmarknad.

Precis när texten var klar att skicka till tryck fick 
Sverige en regering med en 73-punktsöverenskom-
melse. Där ingår även ett antal punkter om bostadsfrå-
gorna. Det har lett till en viss omarbetning av texten. 
Men vår utgångspunkt är fortfarande att en blockö-
verskridande överenskommelse, som även inkluderar 
Moderaterna och Kristdemokraterna, skulle vara bra 
för långsiktigheten i reformerna. Och oavsett i vilken 
konstellation politiken förs vidare behöver en hel del 
detaljer fyllas i. Vår förhoppning är att den här skriften 
bidrar till det.

Syftet med projektet Hitta hem är att hitta lösningar 
på bostadsbristen. De flesta av oss har förstås en 
bostad vi är nöjda med, men det är ändå breda grup-
per som har svårt att hitta ett fast boende nära en bra 
arbetsmarknad. De som påverkas mest är ungdomar, 
nyligen invandrade och personer med låga eller osäkra 
inkomster. De får bo trångt, osäkert och kanske på en 
annan ort än de hade önskat, kanske någonstans där 
deras chanser till arbete är begränsade. Det här påver-
kar förstås i sin tur företag, som får svårare att hitta 
rätt personer att anställa.

I projektet har vi hittills ordnat seminarier om social 
housing, industriellt byggande och byggregler. Vi pla-
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nerar fler seminarier och rapporter om bland annat 
finansiering, markfrågor, hyressättning, fördelnings-
frågor och finansiell risk. Projektet är möjligt tack vare 
goda råd och ekonomiskt stöd från en referensgrupp, 
som för närvarande består av representanter för Fast-
ighetsägarna, Magnolia, Mäklarsamfundet, Skanska, 
Slättö, Sveriges Byggindustrier och Trä- och möbel-
företagarna. Projektet delfinansieras också av Jan 
Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Ett stort tack 
till dem och även ett tack till de anonyma, sakkunniga 
granskare som har läst och bidragit till att höja kvalite-
ten på Hans text.

Andreas Bergström
Vice vd, Fores
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1.1 Bakgrund

I början av 2018 startade Fores projektet ”Hitta hem 
- en ny social bostadspolitik”. Vi diskuterade olika del-
frågor som borde behandlas inom projektet och kom 
fram till att det vore intressant att försöka formulera 
ett förslag till blocköverskridande bostadspolitisk 
överenskommelse. Ett sådant förslag skulle bland 
annat behandla byggande, hyressättning och fastig-
hetsbeskattning. En sådan överenskommelse hade 
efterlysts i debatten.

Arbetet påbörjades under våren 2018, men intensi-
fierades under hösten. En preliminär version var klar i 
slutet året och diskuterades både med representanter 
för politiska partier och med branschföreträdare, bland 
annat i den referensgrupp som finns till projektet. Efter 
en slutlig granskning av några externa experter fanns 
ett förslag klart för tryckning den 16 januari 2019. 

1. Inledning
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Samma dag blev det dock klart att det skulle bli en 
ny regering, och att det bakom regeringsbildningen 
fanns en överenskommelse mellan Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna 
(den så kallade Januariöverenskommelsen). Eftersom 
det i den överenskommelsen fanns ett antal bostads-
politiska punkter bedömde vi det som viktigt att rela-
tera förslagen i vår rapport till dessa bostadspolitiska 
punkter. Några egentliga innehållsmässiga föränd-
ringar var dock inte nödvändiga, eftersom punkter 
som fri hyressättning i nyproduktion och borttagande 
av räntan på uppskov av realisationsvinstbeskattning 
redan fanns med i den tidigare versionen.

Denna rapport kallas ett ”Förslag till bred  bostads-
politisk uppgörelse” och den är bredare än de bostads-
politiska förslagen i Januariöverenskommelsen. 
Förslagen här tar upp fler frågor, såsom fastighetsbe-
skattning, men den är också tänkt att ha en bredare 
politisk bas. Ska en överenskommelse uppfattas som 
stabil av bransch och medborgare behöver det finnas 
en klar majoritet för den i riksdagen och då behöver 
den stödjas även av Moderaterna.

Syftet med denna skrift är alltså att presentera ett 
samlat förslag till bostadspolitiska reformer som de 
politiska partierna borde kunna komma överens om. 
Det handlar dock inte om att föreslå långsiktiga spel-
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regler – spelregler som man anser bör bestå under 
lång tid. En viktig utgångspunkt i denna rapport är 
istället att det kan gå att komma överens om vad som 
ska göras under till exempel de kommande fem åren, trots 
att man inte är överens om hur man tycker det ska se ut 
på lång sikt. 

Det finns grundläggande skillnader mellan hur 
olika politiska läger ser på ”marknaden”. Hur mycket 
behöver vi egentligen reglera för att få en marknad att 
fungera på ett socialt acceptabelt sätt? Modern ekono-
misk teori, där ofullständig information är en central 
aspekt, pekar på att en rad olika faktorer påverkar hur 
bra en marknad fungerar. Vi kan ta friskolereformen 
som exempel. Den enkla teorin säger att mer konkur-
rens ökar kvaliteten, men den mer avancerade teorin 
pekar både på informationsproblem (hur bra är egent-
ligen en skola) och på att företag kan konkurrera med 
annat än prisvärda produkter (som generös betygsätt-
ning). Med tanke på hur många faktorer som påverkar 
hur en marknad fungerar är det inte konstigt att det 
finns delade meningar om exempelvis hur en friare 
hyresmarknad egentligen skulle fungera. Därmed är 
det inte realistiskt att tro att partierna kan komma 
överens om ett långsiktigt mål eller en långsiktig stra-
tegi. 

Däremot kan man mycket väl tänka sig att olika 
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politiska grupperingar kommer överens om mindre 
steg i en viss riktning. Att låta bolag testa friare hyres-
sättning enbart i nyproduktion är ett sådant mindre 
steg som kan implementeras även om man inte är 
överens om det långsiktiga målet. Man kan tänka sig 
att de som tycker att hyresreglering är bra accepterar 
en sådan reform om den kombineras med att partierna 
kommer överens om att inte (nu) röra regleringen i 
det befintliga beståndet. Politikerna kommer överens 
om en förändring idag, men de kommer att se på refor-
men på olika sätt. Partier och organisationer till vänster 
kommer att se den friare hyressättningen i nyproduk-
tion som en tillfällig reträtt, där det snart kommer att 
visa sig att den friare hyressättningen inte alls fung-
erar bra. Om ett antal år kan en regering ta bort denna 
möjlighet igen. Partier och organisationer till höger 
betraktar å andra sidan denna reform som ett första 
steg där friare regler efter ett tag kan införas även i det 
befintliga beståndet, till exempel att friare hyressätt-
ning införs när en relativt ny lägenhet blir ledig. Om ett 
antal decennier kommer då en betydande del av hyres-
marknaden att omfattas av de nya reglerna. 

För att komma överens om en reform idag behöver 
man alltså inte vara överens om vad det långsiktiga 
målet är. Genom att inte diskutera vad som ska hända 
på lång sikt kan man komma överens om reformer 
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idag. En strategi i Januariöverenskommelsen är att 
skjuta sådana frågor till olika utredningar. Efter några 
år kommer de inledande reformerna kunna utvärderas 
och på sikt påverka hur debatten förs då. Fungerar det 
första steget bra, kan det komma nya överenskommel-
ser om ytterligare liberaliseringar, men knappast om 
det blir betydande problem när det första steget ska 
genomföras. Denna stegvisa process med en hela tiden 
öppen framtid har också fördelen att de som vill ha mer 
långtgående reformer, som till exempel en fastighetsä-
garorganisation när det gäller hyresregleringen, måste 
anstränga sig för att få det första steget att fungera bra 
för att få starka argument för en fortsatt förändring i 
den riktning de önskar.

Det finns enligt min mening också mer direkta 
skäl att lägga diskussioner om långsiktiga spelregler 
åt sidan. I en komplex och föränderlig värld kommer 
konsekvenserna av en viss regel att vara både svåra 
att förutse och förändras över tid. Ett politiskt system 
som vi kan lita på kännetecknas av att beslutsfattare 
ständigt putsar och justerar regelverk som svar på att 
oönskade effekter observeras. Nya beslut behöver utgå 
från tydliga mål om rättvisa och effektivitet - och på ett 
sätt så att ingen seriös aktör plötsligt får problem. Det 
som ger förtroende för seriös ekonomisk verksamhe-
ten är inte en regering som ger ogenomtänkta löften 
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om spelregler som ska gälla under lång tid. Förtroende 
ges till en regering som visar att den snabbt kan ändra 
regler om det uppstår oväntade sidoeffekter eller när 
kryphål upptäcks.

1.2 De centrala problemen
För att kunna komma överens om åtgärder är det 
naturligtvis bra att vara någorlunda överens om vad de 
centrala problemen är. Självklart kan det finnas delade 
meningar om exakt hur viktiga olika problem är. När 
det här talas om problem så syftar det på förhållanden 
i samhället som inte är önskvärda, och det är viktigt att 
problembeskrivningen inte ska nämna specifika regler 
eller åtgärder. De problem som överenskommelsen 
primärt ska bidra till att lösa är följande.

Problem 1. Sveriges befolkning har under de senaste 
20 åren ökat från 8,9 miljoner (1987) till 10,1 miljoner. 
Precis som i de flesta utvecklade länder har inkomst-
skillnaderna ökat under denna period. Volymen och 
strukturen på bostadsbyggandet har inte svarat mot 
denna utveckling.1 I nästan alla kommuner har hushåll 
med låga inkomster svårt att hitta en bostad. Särskilt 
gäller det hushåll som är nya på orten. En gemensam 

1  Jag återkommer till tanken att problemen på bostadsmarknaden går att lösa inom ramen 
för det befintliga beståndet men slutsatsen där är att detta inte är realistiskt.
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inriktning ska vara att människor själva ska kunna 
hitta en bostad på marknaden, oavsett inkomst. Det 
finns alltid grupper med allvarliga sociala problem 
vars bostadssituation måste hanteras i särskild ord-
ning. Även dessa grupper får det dock bättre om den 
allmänna bostadssituationen är sådan att det är rela-
tivt lätt att hitta en bostad för den som ”bara” har pro-
blem med låg inkomst. 

Problem 2. Segregation kan mätas utifrån flera dimen-
sioner: inkomst, utbildning, ålder, härkomst med 
mera. I denna rapport ligger fokus på inkomst. Tanken 
är att om man skapar bättre förutsättningar för hushåll 
med lägre inkomst så skapas också bättre möjligheter 
för dem som är överrepresenterade i den gruppen. Till 
dessa hör yngre och hushåll med utländsk bakgrund.

Problem 3. Hushåll med normala inkomster och 
inkomster lite under genomsnittet har under senare 
år fått allt svårare att komma in på ägarmarknaden. 
Under efterkrigstiden har det i regel varit möjligt för 
ett hushåll med genomsnittliga inkomster att köpa 
ett radhus i en förort efter mindre än 10 års sparande 
och utan hjälp från föräldrar, men så är det inte längre. 
Detta måste ses som ett problem ur ett valfrihetsper-
spektiv.  Hur man ska tolka krav på neutralitet mellan 
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upplåtelseformerna kan det finnas delade meningar 
om. Det är dock ingen tvekan om att de som ägt sin 
bostad under de senaste 50 åren i regel har bott bil-
ligare (ibland mycket billigare) bland annat för att 
ägandet varit skattemässigt gynnat. Åtgärder krävs 
både för att underlätta ägande och för att skapa mer 
balanserade villkor mellan upplåtelseformerna.

Problem 4. Vad som menas med ett effektivt utnytt-
jande av bostadsbeståndet kan diskuteras. Det bör 
anses vara ett problem om ett hushåll bor kvar i en 
större bostad än det egentligen vill ha, eller att hus-
hållet låter en bostad stå tom för att det inte behöver 
bostaden just nu. Ibland beskrivs detta som att vi 
behöver öka rörligheten på bostadsmarknaden, men 
rörlighet har ju inget värde i sig. En bred överenskom-
melse förutsätter, som jag återkommer till nedan, att 
inga grupper i samhället får stora försämringar. När vi 
diskuterar åtgärder för att öka rörlighet ligger därför 
fokus på ”morötter” och inte på ”piskor”. 

1.3 Ambitionen med förslaget
När man utformar förslag kan man ha lite olika fråge-
ställningar i bakhuvudet. Man kan fråga sig vad man 
skulle göra ifall man hade makt att bestämma vad som 
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skulle göras. Vilka åtgärder bedöms vara de mest effek-
tiva, om man inte behöver tänka på politisk genomför-
barhet? Det handlar sedan om att försöka övertyga de 
motsträviga politikerna om att dessa åtgärder är det 
bästa att göra. Nationalekonomer som i över 50 år 
argumenterat för att det är dags att radikalt avreglera 
bostadsmarknaden är ett bra exempel där den som läg-
ger fram förslagen anser dem vara de (samhällsekono-
miskt) bästa åtgärderna – utan att tänka så mycket på 
vad politikerna är intresserade av att genomföra. 

Vill man göra en matematisk parallell kan man 
beskriva det vanliga nationalekonomiska perspekti-
vet som att man strävar efter en maximering av sam-
hällsnyttan – i en viss tolkning – utan några särskilda 
restriktioner, medan denna skrift bygger på en ”maxi-
mering under bivillkor”. Frågan i denna skrift är vilka 
förslag som kan bidra till att lösa problemen på bostads-
marknaden givet att förslagen ska kunna accepteras av en 
politisk majoritet.

En överenskommelse behöver täcka in de ”stora” 
bostadspolitiska frågorna, men vi ska räkna med att 
det finns ett antal mindre frågor där det inte är så 
viktigt att komma överens. Är det svårt att komma 
överens om en mindre fråga kan det enklaste vara att 
släppa den frågan och låta den hanteras separat av 
riksdagen. Vill regeringen göra något i den fråga man 
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inte kan komma överens om kan de lägga en proposi-
tion. Oppositionen kan på motsvarande sätt skriva en 
motion och sedan får riksdagsmajoriteten bestämma. 

Det förslag till uppgörelse som beskrivs i denna 
rapport ska både kunna accepteras av de politiska 
partierna och av olika intressegrupper. Uppgörelsen 
ska vara sådan att ingen ska känna att de drabbas på 
ett orättvist sätt. Förslagen ska inte vara sådana att 
enskilda hushåll hamnar i ekonomiskt problematiska 
situationer som de inte kunde ha förutsett. Samtidigt 
måste ju människor förstå att till exempel ändringar 
i skatteregler, avdragsregler eller hyressättning, som 
varit uppe i den politiska debatten under många år, 
faktiskt kan komma att genomföras. Hushållet har ett 
visst eget ansvar att vara förberedd för sådana änd-
ringar. Det handlar i dessa fall inte om ändringar som 
kommer som en blixt från en klar himmel.

En sista utgångspunkt är att de förslag som ingår 
i uppgörelsen ska vara enkla att begripa och kunna 
genomföras snabbt. På skatteområdet finns mer 
långtgående förslag, som Sven Olof Lodins nya skatte-
modell, bland annat inspirerad av systemet i Holland 
– den så kallade Box-modellen (Lodin och Englund 
2017). Just därför att sådana förslag är långtgående 
och sannolikt kräver år av förberedelser för att kunna 
hantera olika situationer kommer de inte att diskute-
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ras här. Detsamma gäller förslag som att lägga moms 
på bostadshyror för att de ska bli lägre – eftersom före-
tagen då kan dra av den ingående momsen. Den typen 
av indirekta och svårbegripliga åtgärder kommer alltså 
inte att diskuteras. I den bostadspolitiska debatten 
finns även de som menar att det krävs mer långtgående 
samhällsförändringar (se exempelvis Crush 2016) – 
kapitalismens avskaffande, för att uttrycka det i slag-
ordsform. I denna rapport är dock utgångspunkten att 
vi har kvar dagens marknadsekonomi, dominerad av 
privata företag.

Före valet 2018 kom rapporten ”AtteWeiss blå-röda 
valmanifest”, skrivet av Stefan Attefall och Lennart 
Weiss, med underrubriken ”15 förslag till en blockö-
verskridande överenskommelse om bostadspolitiken 
efter valet 9 september”. Det finns självklart överlapp 
mellan vad de föreslår och vad som tas upp i denna 
skrift, men det finns också skillnader. En skillnad är 
frågan om moms på bostadshyror som nämnts ovan 
och en annan är att de efterlyser ytterligare utred-
ningar på vissa centrala områden. Enligt min mening 
har alla frågor som tas upp i de kommande kapitlen 
utretts tillräckligt och det går att ta beslut direkt. Jag 
återkommer till vissa andra skillnader och likheter 
senare i rapporten. 
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1.4 Några avgränsningar
När man pratar om bostadspolitik och grupper med 
lägre inkomster är det viktigt att skilja mellan två grup-
per, även om det alltid finns gränsfall. Den ena gruppen 
har förutom låg inkomst också olika former av sociala 
problem. Den andra gruppen har inte sociala problem 
utan bara låg inkomst, eventuellt i kombination med 
svag koppling till arbetsmarknad. Traditionellt har vi 
tänkt att den första gruppen kräver särskilda åtgärder 
från kommunernas sida och det finns olika teorier 
om vad som är lämplig strategi. Organisationer som 
Stadsmissionen förespråkar till exempel en strategi 
mot hemlöshet som kallas Bostad-först och inte stra-
tegier med olika kvalificeringssteg innan man kan få 
en bostad. I denna rapport diskuteras inte dessa frågor 
närmare utan fokus ligger på en politik som kan leda till 
att fler själva kan hitta en bostad på marknaden. Soci-
alförvaltningarna i kommunerna kommer även i fram-
tiden att behöva arbeta med den första gruppen och 
staten kan behöva hjälpa till på olika sätt. Detta kan tas 
upp i den dialog mellan stat och kommun som beskrivs 
i nästa kapitel, men berörs som sagt inte närmare här.

I den bostadspolitiska debatten har frågor om reg-
ler och statliga krav diskuterats. Det kan gälla krav på 
att nybyggen ska vara energisnåla, men det kan också 
gälla strandskydd, buller och tillgänglighetskrav. Ska 
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vi sänka kraven för att kunna bygga billigare? Min 
utgångspunkt är att mycket kan göras inom ramen för 
dagens regelverk och att det inte behövs några gene-
rella ändringar i dessa regler. Sedan finns det situatio-
ner där reglerna ger resultat som inte stämmer med 
vad som människor i allmänhet skulle uppfatta som 
vettigt. Detta kan enligt min mening enklast hanteras 
genom dispenser från reglerna, vilket motiveras mer 
i detalj i Kalbro och Lind (2017). Regler finns mot så 
kallade kommunala särkrav och staten bör naturligtvis 
se till att de reglerna respekteras. Att regeländringar 
inte diskuteras vidare i denna rapport betyder inte 
att dagens regler är de bästa möjliga, utan bara att den 
typ av regeländringar som nämnts ovan inte behöver 
inkluderas i en bred bostadspolitisk överenskom-
melse. I nästa kapitel ges en övergripande bild av den 
nuvarande rollfördelningen i bostadsbyggandet. På de 
områden där regeländringar föreslagits i Januariöver-
enskommelsen kommenteras dessa. 

1.5 Kommande kapitel  
och kapitlens struktur
De kommande kapitlen inleds alla med en beskrivning 
av vad som kan ses som centrala problem idag och en 
allmän inriktning av det förslag som läggs fram. Däref-
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ter presenteras mer konkreta förslag inom respektive 
område och – där det är motiverat – räkneexempel 
som visar hur olika grupper påverkas av förslagen, till 
exempel rörande effekter av skatteändringar.
Rapporten innehåller följande kapitel:

2. Bostadsbyggandet: Rollfördelning stat, 
kommun, marknad och medborgare. 

3. Fastighetsbeskattning och rättvisa mellan 
upplåtelseformer

4.  Regelverket på hyresmarknaden

5.  Bättre nyttjande av beståndet

6. Resurser, finansiering och risktagande

7. Avslutning

I avslutningen diskuteras om förslagen innehåller en 
rimlig balans mellan olika politiska grupperingars och 
intresseorganisationers perspektiv.
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I detta avsnitt ligger fokus på bostadsbyggandet. 
Det som partierna först behöver vara överens om är att det 
inte har byggts tillräckligt mycket och att det särskilt har 
saknats ett tillskott av bostäder i det billigare segmentet. 
Detta gäller både hyresbostäder och ägda bostäder. 
Befolkningen i Sverige har ökat relativt mycket under 
de senaste 15 åren och särskilt på de större orterna. 
Utbudet av bostäder har inte hängt med. Även om det 
finns möjligheter att förbättra nyttjandet av beståndet 
(se kapitel 5) så kommer det också behövas ett relativt 
stort tillskott av bostäder. Eftersom inkomstskillna-
derna är stora behövs ett tillskott i olika prisklasser 
och det som särskilt försummats under de senaste 20 

Bostadsbyggandet: 
Rollfördelning stat, 
kommun, marknad 
och medborgare

Kapitel 2 
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åren är just tillskott i det billigare segmentet.
Det andra man behöver vara överens om att vi behöver 

minska segregationen mellan grupper med olika inkom-
ster. Om ett samhälle är segregerat och vi vill påverka 
det genom stadsbyggnad finns i princip två strategier. 
Den ena strategin är att försöka komplettera med det 
som saknas. Dyra villor ska då byggas i områden med 
billiga hyresrätter och billiga hyresrätter ska byggas 
i områden med dyra villor. Den andra strategin är att 
allt nytt som byggs ska vara blandat. Det innebär att 
var man än bygger så ska det byggas både ägda och 
hyrda bostäder, både enklare och lyxigare. Enligt min 
mening finns fördelar med den andra strategin. Den 
första strategin riskerar att leda till tydliga gränser 
mellan olika typer av bostäder och det blir små öar av 
annorlunda bostäder. Dessutom visar erfarenheter 
att det är svårt att ”komplettera neråt”, det vill säga 
enbart bygga billiga hyreshus i områden med dyra 
småhus. Det bör vara betydligt mindre kontroversiellt 
att säga att allt nytt ska vara blandat och därmed bör 
det finnas bättre förutsättningar att komma överens 
om en sådan strategi.

I Januariöverenskommelsen står det ”Det behövs mer 
av blandade bostadsområden” (sidan 10), men sägs inte 
något explicit om bostadsbyggandets omfattning.

Innan vi går in på vad en bredare överenskommelse 
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mer konkret skulle innebära när det gäller rollfördel-
ning och ansvar för bostadsbyggande är det viktigt att 
förstå vilka allmänna problem och risker det innebär 
att lägga makt hos en viss aktör, men också vad vi ser 
som styrkan med att lägga besluten hos en viss aktör. I 
avsnitt 2 ges en översikt av dessa styrkor och svagheter 
för respektive aktör samt i vilken riktning som en för-
ändring bör ske för respektive aktör.

Rollfördelningen är ytterst något som fastställs i 
lagstiftning. Därför bör det betonas att detaljerna i vad 
till exempel kommunerna får bestämma över justeras 
hela tiden. Det kommunala självstyret är i hög grad 
relativt. En kommun kan till exempel inte bestämma 
att grundskolan i kommunen ska vara sjuårig och inte 
stoppa ett järnvägsbygge som en regering bedömer 
vara viktig för landet. En kommun kan inte heller för-
bjuda sina medborgare att överklaga ett planbeslut. 
Frågan om vem som ska bestämma över olika saker 
relaterade till bostadsbyggande bör diskuteras utifrån 
vilka konkreta regler som kan tänkas ge bäst resultat 
utifrån välfärdsmål. Detta kan innebära både att kom-
munerna får mer att säga till om i vissa avseenden och 
mindre att säga till om i andra avseenden. En föränd-
ring som innebär att kommunerna får lite mindre att 
säga till om i ett specifikt avseende kan därmed inte 
avvisas med hänvisning till det kommunala självstyret. 
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2.1 Allmänt om olika  
aktörers incitament
Staten
Min bedömning är att det har varit för lätt för aktörer 
som argumenterar för ett visst beaktansvärt ändamål 
att få igenom relativt långtgående regler. Beslutsfat-
tarna har inte riktigt förstått de praktiska konsekven-
serna av reglerna i olika situationer. Strandskyddet är 
ett bra exempel på detta. Alla tycker väl det är viktigt 
att människor ska kunna promenera längs stränder 
och att särskilt värdefulla naturmiljöer ska skyddas. 
Men när lagstiftaren inför ett generellt strandskydd 
på mer än 100 meter längs alla vattendrag så är det 
lätt att peka på exempel där det får konsekvenser som 
inte speglar vad de flesta tycker är vettig. Detta gäller 
särskilt när det visar sig att lagen är så formulerad att 
minsta lilla bäck ses som ett vattendrag. 

Det finns ju många beaktansvärda intressen. Under 
senare decennier har vi fått en växande mängd riksin-
tressen som har minskat möjligheterna att göra lokala 
intresseavvägningar, trots att det handlar om saker 
som i mycket liten utsträckning påverkar människor 
utanför kommunen. Om vi har en relativt svag stats-
makt som viker sig för dessa intressen, så är det klart 
att antalet riksintressen växer snabbt och att det läg-
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ger till allt mer restriktioner, inte minst på bostads-
byggandet. Medierna kan också bidra till att det blir 
svårt för statsmakten att säga nej till olika intresse-
grupper. Under senare år har det dock kommit modi-
fieringar som ökat möjligheterna att låta starka lokala 
intressen, såsom att bygga nya bostäder, gå före olika 
riksintressen.

Enligt min bedömning bör en överenskommelse 
bejaka denna utveckling. I en situation där det är bråt-
tom kan man dock inte göra om alla regler som bedöms 
som mindre lämpliga. Dessutom kan det vara så att 
reglerna fungerar bra när det inte är bostadsbrist. Det 
kan därför vara mer rationellt att utöka möjligheter att 
få dispens från olika regler, se Kalbro och Lind (2017) 
som utvecklar detta mer i detalj. I andra rapporter har 
det också betonats att staten (länsstyrelsen) tidigare 
i planeringsprocessen behöver vara tydlig med vilka 
krav man ställer, för att undvika långa och kostsamma 
planeringsprocesser. Som motiverades i inledningen 
kommer dock inte några specifika regeländringar när 
det gäller riksintressen att förslås i denna rapport. I 
Januariöverenskommelsen nämns särskilt strand-
skyddet och dess tillämpning i glesbygd som något 
som ska ses över. Det finns goda skäl till det även om 
det inte nämnvärt påverkar situationen i de orter där 
det är svårast att hitta en bostad till rimlig kostnad.
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Som kommer att framgå under nästa punkt har 
kommunerna för svaga incitament att lösa bostads-
situationen för hushåll med lägre inkomster på ett bra 
sätt. En viktig del i förslaget till uppgörelse är därför 
att skärpa kraven på kommunernas bostadsförsörj-
ningsarbete så att alla kommuner planerar för ”en 
bostadsmarknad för alla”. Det ska ställas krav på att 
kommunerna bygger blandade områden. Dessa ökade 
krav kan, som vi återkommer till, kopplas till ökade 
statliga insatser, till exempel stöd till infrastruktur 
och att staten tar en del av riskerna i projekt som är 
viktiga ur ett låginkomstperspektiv genom olika for-
mer av garantier.

Kommunen
Ser vi på utvecklingen under de senaste 20 åren kan vi 
säga att många kommuner med växande befolkning 
inte har levt upp till sitt bostadsförsörjningsansvar. 
Grupper med lägre inkomster har i de allra flesta kom-
muner fått svårare att hitta en bostad på rimliga vill-
kor. Fler och fler har hamnat hos socialförvaltningen 
eller hamnat i osäkra boendeformer. Trångboddheten 
har ökat, och då tänker jag inte på ”compact living” 
som beror på att ett hushåll vill bo i ett område med 
höga priser. Partierna bör kunna vara överens om att 
kommunerna inte har planlagt tillräckligt mycket 
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mark för bostadsändamål.2 Planläggs mycket mark 
sjunker markpriser och då blir också fler projekt lön-
samma. Lägre markpriser och ökat utbud gör också att 
fler får råd med nya bostäder. Markfrågan är alltså en 
av de avgörande frågorna och den är under kommu-
nernas kontroll. Det finns flera tänkbara förklaringar 
till att kommuner inte har planlagt mark i den omfatt-
ning som skulle ha behövts för att tillgodose ökade 
bostadsbehov kopplat till växande befolkning.

Den första förklaringen handlar om att det är en 
komplicerad politisk situation i många kommuner. Små 
partier i vågmästarställning kan få oproportionellt 
inflytande. En sak de kan kräva är att ”bevara kom-
munen som den är”. Dessa grupper vill inte öka 
bostadsbyggandet nämnvärt och särskilt inte ha billiga 
bostäder som gör att ”fel” grupper flyttar in. Eller så 
ligger dessa gruppers fokus på att bevara alla grön-
områden i kommunen, vilket i praktiken har samma 
effekt. I många kommuner finns partier som kan kall-
las NIMBY-partier som vill bromsa bostadsbyggande 
i sin närmiljö. De stora partierna kan prioritera att 
få (behålla) makten och genomföra andra delar av 
sina program. Sådana partier är då beredda att offra 
bostadsprojekt som vänder sig till grupper med lägre 

2 SKL har i flera rapporter pekat på att det finns mycket planlagd mark som inte utnyttjas 
och att det är byggarnas fel att det inte byggs mer. Detta motsägs dock av att tomtpriserna är 
höga även i utkanten av större städer.
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inkomster för att få stöd av det relativt lilla vågmästar-
partiet som är mot ökat bostadsbyggande.

En annan möjlig förklaring till att projekt som vän-
der sig till grupper med relativt sett lägre inkomster 
prioriteras ner är att många kommuner befinner sig i 
en situation där de påverkas av vad andra kommuner 
gör. Bygger en kommun billigare bostäder är de rädda för 
att hushåll med lägre inkomster flyttar in från närliggande 
kommuner. På sikt kanske det leder till att sociala kost-
nader ökar. I en tät region vill ingen kommun ta mer 
ansvar är någon annan, vilket i regel slutar med att alla 
gör för lite.

Det kan naturligtvis finnas andra förklaringar till 
att kommuner inte planlägger tillräckligt mycket 
mark. Slutsatsen är i vilket fall som helst att det finns 
behov av tydligare statliga krav på vad kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar faktiskt innebär. En del 
av detta är rimligen att kommunerna behöver ta fram 
realistiska planer för hur bostadssituationen för hus-
håll med lägre inkomster ska förbättras.

Samtidigt kan kommunerna behöva ha möjlighet 
att styra innehållet i bostadsprojekt mer än idag för att 
kunna förbättra för svagare grupper och bidra till att 
skapa en blandad stad. Kommunerna behöver kunna 
påverka upplåtelseformer och att det byggs både 
enklare och lyxigare bostäder i varje projekt. Lind och 
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Kalbro (2018) beskriver hur detta görs i tyska storstä-
der. Senare i kapitlet diskuteras hur detta kan göras i 
Sverige.

I Januariöverenskommelsen sägs ”Genomför omfat-
tande regelförenklingar för att förenkla och förkorta 
planprocessen och därmed göra byggandet snabbare 
och billigare.” (Sidan 11.) Förslaget om regelföränd-
ringar är enligt min mening bra, men man ska inte 
förvänta sig att enbart regelförenklingar har så stora 
effekter om ett problem är att kommunerna av olika 
skäl väljer att inte planlägga tillräckligt mycket mark.  

Marknaden
Betraktar vi marknadens begränsningar finns först en 
allmän vänsterkritik (se till exempel boken ”13 myter 
om bostadsfrågan” - Crush 2016) om att marknaden 
bara bryr sig om dem med högst betalningsvilja. Enligt 
kritiken är allt som byggts under senare år dyrt efter-
som det vänder sig till betalningsstarka grupper. Ser vi 
på andra marknader så framgår dock tydligt att denna 
kritik inte håller. Det finns på marknader i regel ett 
spektrum av företag som fokuserar på olika inkomst-
grupper (med olika betalningsvilja/betalningsför-
måga). Det finns en rad affärskedjor som lever på att 
särskilt sälja till grupper med relativt sett låga inkom-
ster. Lidl, Jysk bäddlager, och Rusta är några exempel, 
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men man kan även nämna IKEA, H&M och Dressman. 
På bostadsmarknaden finns också företag som BoK-
lok och produkter som SABO:s så kallade Kombohus 
som levereras av privata byggföretag. Det finns även i 
bostadssektorn vad vi kan kalla ”låginkomstproduk-
ter”, men de har inte tillförts marknaden i den omfatt-
ning som lågprisprodukter har tillförts andra markna-
der. Att de med allra lägst inkomster rimligen bor i äldre 
billigare bostäder motsäger inte behovet att bygga för 
dem med inkomster något under genomsnittet.

Ska vi leta efter orsaker till att det mest byggts dyra 
bostäder räcker det alltså inte med allmänna hänvis-
ningar till att det ligger i marknadens natur att bara 
fokusera på grupper med högre inkomster. En viktig 
förklaring är rimligen istället att det är ett för begrän-
sat utbud av mark. Om markpriserna är höga så ska vi 
förvänta oss att marknaden i första hand bygger för 
de relativt sett mest betalningsstarka. Sedan kan det, 
som framgick i föregående avsnitt, finnas mer direkta 
politiska skäl till att prioritera ner lågprisprodukter. 
Sådana skäl kan ibland kombineras med argument av 
typen att husen inte passar in i de stadsplaneideal man 
har i kommunen och/eller inte anses ha tillräckligt hög 
arkitektonisk kvalitet.

Marknaden är dock problematisk i det att mark-
nadsaktörerna av strategiska skäl inte vill riskera fal-
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lande priser och att de därför kan hålla tillbaka byggan-
det.  Även om företaget äger ett relativt stort område är 
det mest lönsamma ofta att bygga relativt små etapper 
i taget så att priserna kan hållas uppe (se exempelvis 
SOU 2018:67 för resonemang om varför detta kan vara 
mest lönsamt. Rapporten innehåller också viss empiri 
om etapputbyggnader).3 

Det kan också vara så att det privata företaget gör 
riskbedömningar som inte speglar de samhälleliga ris-
kerna. I den nationalekonomiska litteraturen har det 
länge diskuterats att staten kan ha ett lägre risktillägg 
än privata aktörer eftersom staten kan sprida risker till 
alla skattebetalare. Den företagsekonomiskt optimala 
mängden bostäder är därmed lägre än den samhäl-
leliga. Av flera anledningar kan man se det som att 
bostadsbyggande har vad ekonomerna kallar positiva 
externa effekter. En välfungerande bostadsmarknad 
påverkar exempelvis arbetsmarknad och ekonomisk 
utveckling positivt. Bostadsbrist kan förstärka olika 
sociala problem och påverka barns framtidsutsikter 
negativt. På marknader med positiva externa effekter 
produceras för lite av den aktuella varan. Detta är fallet 
med bostäder. 

3  Även om det finns konkurrens mellan flera företag kan det finnas en spelteoretisk jämvikt 
där det blir rationellt för alla att bygga i relativt låg takt. I Januariöverenskommelsen beto-
nas vikten av ökad konkurrens (sidan 10), men det är långt ifrån självklart att ett par företag 
till på marknaden förändrar denna jämvikt. 
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Det finns alltså risker både med att kommuner och 
marknaden bestämmer vad som ska byggas. Om man 
accepterar det argumentet är en del i uppgörelsen rim-
ligen att om staten vill att det byggs mer för grupper 
med lägre inkomster, vilket ur investerarens synpunkt 
kan vara mer riskfyllt, så får staten vara med och ta en del 
av riskerna i denna nyproduktion. Man ska inte heller 
utesluta direkta subventioner om det rör socialt moti-
verade projekt, även om det i de flesta fall rimligen bör 
räcka att stat/kommun tar delar av infrastrukturkost-
nader och mer av riskerna i vissa projekt (se vidare 
kapitel 6 om finansiering). 

En annan aspekt är dock att stat och kommun 
genom olika krav har bidragit till ökade kostnader och 
risker, och därmed till att marknaden byggt för lite. 
Enligt min bedömning behöver en överenskommelse 
också peka på att företagen bör få ökat inflytande 
rörande utformning av byggnaderna i vanliga bostads-
projekt (mindre detaljerade planer, kommuner som 
litar på marknaden när det gäller gestaltning). Hur 
detta ska gå till diskuteras senare i kapitlet. 

Vi kan se en utveckling i samhället där företagen 
blir allt mer engagerade i samhällsfrågor i form av så 
kallade CSR-policy (Corporate Social Responsibility).  
I samband med en bred bostadspolitisk uppgörelse 
kan företagen markera ett intresse för att delta i ett 
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mer blandat byggande som vänder sig till bredare 
inkomstgrupper. I kapitel 6 återkommer vi till detta i 
en diskussion om lokala allianser.

Medborgarinflytande
Medborgarinflytande tar sig idag ofta formen av att 
relativt priviligierade grupper försöker hindra att det 
byggs bostäder i deras närhet. Motståndet brukar vara 
särskilt hårt om bostäderna vänder sig till grupper 
med lägre inkomster. Det har diskuterats att begränsa 
möjligheterna att överklaga och överklaganderegler 
har setts över en del. Överklaganderegler spelar dock 
inte så stor roll ifall det är en snabb handläggning av 
överklaganden som uppenbart saknar saklig grund. 

Fokus i uppgörelsen bör därför ligga på att (1) ställa 
krav på att myndigheter ska ha korta handläggnings-
tider och (2) precisera punkter i lagstiftningen som 
idag är oklara och kan utnyttjas för att överklaga. Det 
är alltså punkter där det kan vara svårt att bedöma om 
lagens krav är uppfyllda eller inte, och där då också 
utslagen i domstolarna vid överklaganden blir svåra 
att förutsäga. Exakt vilka dessa punkter är behöver 
inte klarläggas i samband med överenskommelsen 
utan sådana oklarheter får åtgärdas i takt med att de 
uppmärksammas i de dialoger mellan staten och kom-
munerna som beskrivs nedan.
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Samtidigt är det viktigt att ge lokala synpunkter stor 
vikt när det gäller det som lokala aktörer rimligen har 
bäst koll på – lokala konsekvenser av alternativa pla-
ceringar inom ett område och vilka utformningar som 
är bäst. Det övergripande ansvaret för att en stad pla-
neras på ett bra sätt ligger hos de folkvalda. Det lokala 
inflytandet bör förskjutas från om det ska byggas eller ej 
till frågor om exakt var och hur det ska byggas – givet ett 
övergripande beslut om att det ska byggas och byggas 
blandat. Här handlar mycket om tidig dialog och att 
planerarna på olika sätt minskar de negativa konse-
kvenser som vissa drabbas av. Planerarna ska även 
fundera på hur de på olika sätt kan kompensera dem 
som påverkas negativt av projektet. Det finns exem-
pel på att detta gjorts på ett bra sätt i kommuner men 
också på att de närboende på goda grunder blivit upp-
rörda när planerarna (och politikerna) inte ens verkar 
ha försökt anpassa projektet så att de närboende ska 
bli mer positiva.
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2.2 Olika strategier som 
staten kan använda för  
att påverka kommunernas  
bostadsplanering
Det finns goda skäl att kritisera både stat och kommun 
för att de inte tagit ett tillräckligt ansvar för att grup-
per med lägre inkomster ska kunna hitta en bostad. 
Det viktiga nu är emellertid inte att avgöra vem som 
varit den största boven utan att se framåt och försöka 
hitta en bred överenskommelse, både på den natio-
nella politiska nivån och mellan stat och kommun. 
Eftersom vi här skriver om en nationell uppgörelse 
på central nivå är det rimligt att börja med att fundera 
på hur staten kan påverka kommunerna att bygga 
mer och bygga mer blandat, samt vad staten kan behöva 
erbjuda för att kommunerna ska tycka att detta är rimligt.

 (1) Den första varianten är vad vi kan kalla en 
”mjuk” strategi där fokus ligger på dialog och på att 
övertyga kommunerna utan att det finns direkta krav 
och utan några tydliga sanktioner. Ett bra exempel på 
denna strategi är förslagen i den statliga utredningen 
”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 
2018:35). Ett förslag i utredningen är att kommunerna 
på ett systematiskt sätt ska kartlägga hur bostadssituatio-
nen är för olika grupper i kommunen. Här ska det enligt 
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min mening inte bara handla om hushåll med olika 
typer av sociala problem, utan också hur den vanliga 
bostadsmarknaden fungerar för olika grupper. Vad är 
till exempel hyran på de billigaste lägenheterna man 
kan hitta utan långa kötider? Vad är de lägsta priser 
för den som vill köpa en bostadsrätt, ett radhus eller 
en villa? Staten ska kräva att det kommunala bostads-
försörjningsprogrammet innehåller en strategi för hur 
kommunen ska hantera de problem som framkommer 
i analysen. En viktig del av denna strategi är att planera 
så att det kan byggas nya blandade bostadsområden, 
om vi antar att det behöver byggas nya bostäder i 
kommunen. I utredningsförslaget ingick också att det 
ska ske årliga diskussioner mellan stat och kommun om 
situationen i kommunen och hur kommunen tänker sig att 
minska de problem som finns. Dessa diskussioner kan 
även omfatta andra större aktörer, typ fastighetsbolag 
och bostadsbyggare. Kommunerna får sedan själva ta 
mer ingående diskussioner med olika lokala aktörer i 
vad vi kan kalla en bred lokal bostadsallians. Inspira-
tionen till denna mjuka strategi kommer bland annat 
från de så kallade Intentionsavtal som finns i Finland, 
där stat och kommuner i exempelvis Helsingforsregio-
nen gjort överenskommelser om kommunal planering 
för blandat bostadsbyggande kombinerat med statliga 
bidrag till infrastruktur.
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(2) Denna mjuka strategi kan kompletteras med eko-
nomiska incitament, vid sidan av stöd till infrastruktur 
och vissa garantier till dem som bygger (se kapitel 6). 
Idag finns en ”kommunbyggbonus” som något förenk-
lat innebär att kommunen får en summa pengar av sta-
ten för varje påbörjad bostad i kommunen. Detta eko-
nomiska stöd kan utvecklas så att det särskilt gynnar 
de kommuner som bygger blandat, både när det gäller 
blandning av upplåtelseformer och blandning mellan 
enklare (billigare) och lyxigare (dyrare) boende. Det 
går att konstruera olika former av blandningsindex 
som kan ligga till grund för fördelningen av pengar.

(3) En tredje typ av strategi är att staten ställer mer 
direkta krav på kommunen och att det kopplas till olika 
sanktioner. I maj 2016, efter att de blocköverskridande 
samtalen hade kollapsat, formulade den dåvarande 
regeringen 22 punkter för en ny bostadspolitik. En av 
dessa punkter var att staten/länsstyrelsen skulle ställa 
upp planeringstal för hur många bostäder som varje 
kommun skulle tillföra. Krav kan även ställas på hur 
snabbt kommunen tar fram planer och att planerna tas 
fram för en viss mängd byggrätter, kopplat till bostads-
situationen.

(4) En ytterligare strategi är att sätta tryck på kom-
munen genom att stärka markägarnas och fastighetsut-
vecklarnas position. Ett exempel på en sådan åtgärd är att 
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markägare och fastighetsutvecklare kan överklaga ett 
kommunalt nej till byggande. Ett annat exempel är att 
de ska kunna gå till domstol om kommunerna inte tar 
fram planer och fattar beslut tillräckligt snabbt. I Janu-
ariöverenskommelsen står det något motsägelsefullt 
att det ska bli ”nya regler om utökade möjligheter för 
privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar 
för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörj-
ning.” (Sidan 11.) Denna formulering innebär inte nöd-
vändigtvis att markägarnas position ska stärkas.

2.3 Förslag till  
överenskommelse
Ett rimligt första steg är enligt min mening en kombina-
tion av strategi 1 och 2. Bostadsbyggande ska ses som mer 
av ett gemensamt ansvar och riksdagen ska förtydliga 
krav på kommunerna att planera för blandad bebyg-
gelse. Samtidigt ska kommunerna följa situationen på 
bostadsmarknaden för hushåll med lägre inkomster 
och vidta lämpliga åtgärder. Staten ska alltså formulera 
ett övergripande krav om att alla kommuner ska arbeta 
för ett mer blandat bostadsbestånd och för att ”alla” 
ska kunna hitta en bostad i kommunen inom rimlig 
tid. Sedan är kommunerna fria att formulera egna 
strategier för att nå dessa mål. En del i dessa dialoger 
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är att formulera vad som ska ses som ett problem och 
när man ska anse att en situation är okej. Ett krav kan 
exempelvis vara att det ska gå att hitta en etta någon-
stans inom rimligt pendlingsavstånd som kostar min-
dre än 5 000 kronor eller att en familj med två vanliga 
inkomster ska kunna köpa ett radhus i en förort. 

Årliga dialoger med staten/länsstyrelser hålls, både 
för att kommunerna ska redovisa situationen och vad 
de gör, men också för att kunna precisera vilket stöd 
som kommunerna behöver från staten. Sådant stöd 
kan exempelvis vara i form av pengar till infrastruktur. 
Det kan också handla om krav på undantag från vissa 
regler i vissa specifika situationer. 

Samtidigt ändras den så kallade byggbonusen så 
att kommuner som bygger blandat premieras ekono-
miskt. Ställer staten krav på kommunerna är det också 
rimligt att staten bidrar mer än idag. I den ovannämnda 
utredningen föreslås att staten ska avsätta resurser för 
att hjälpa till att undanröja ekonomiska hinder för att 
kommunen ska kunna genomföra det önskvärda byg-
gandet. Detta stöd bör särskilt gälla engångskostnader 
av typen kostsam infrastruktur för att öppna upp ett 
nytt område eller andra typer av flaskhalsar i infra-
strukturen. Staten kan också behöva vara med och ta 
en del risker i nybyggnads- eller renoveringsprojekt 
som är mer riskfyllda men viktiga för grupper med 
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lägre inkomster. Om problemet är kopplat till risker 
så är det logiskt att staten ger olika former av tidsbe-
gränsade garantier, till exempel hyresgarantier. Kal-
kylerna i Kalbro och Lind (2017) och Lind och Kalbro 
(2018) pekar på att det idag finns standardprodukter 
på bostadsmarknaden som kan byggas lönsamt om 
det finns relativt billig mark. Det är därför tveksamt 
om det behövs mer direkta subventioner, typ investe-
ringsbidrag. Dessa frågor diskuteras vidare i kapitel 6 
om finansiering.

Om dessa dialoger och ekonomiska incitament inte 
leder till önskat resultat kan hårdare åtgärder vara 
motiverade. Kommuner kan exempelvis åläggas att 
se till att det finns byggklar mark och tidsgränser kan 
införas för olika kommunala processer. I ett sådant 
senare skede kan även möjlighet att överklaga kom-
munala nej till byggande bli aktuellt.

Tanken bakom förslagen ovan är att det sedan sker 
dialoger mellan kommun, företag och olika intressen-
ter om hur ett mer blandat byggande kan genomföras 
i kommunen. Förhoppningsvis leder detta till önskat 
resultat. Om kommunen inte får gensvar av branschen 
kan de i dialogerna med staten ges starkare styrmedel, 
till exempel formella regler om att kommuner kan 
kräva både hyresrätter och äganderätter inom ett pro-
jekt. Här kan lärdomar dras från olika tyska städer där 



Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse

35

det finns krav på blandat byggande även på privat mark 
(se till exempel beskrivningen av München i bilagan 
till Lind och Kalbro 2018).

Ökade krav från staten om mer blandat byggande i 
olika prisklasser bör innebära att kommunerna anpas-
sar sig mer efter krav från dem som bygger mer indu-
striellt och låter fastighetsutvecklarna bestämma mer 
över detaljer i projekten. Några formella regeländ-
ringar för att nå detta behöver då inte ingå i överens-
kommelsen. Däremot bör staten/Boverket ha årliga 
dialoger med byggföretag och fastighetsutvecklare för 
att få deras bild av hur den kommunala planeringen 
fungerar utifrån företagens perspektiv. Ett exempel 
där sådan dialog skulle aktualiseras är kring kommu-
nernas tolkning av förbudet mot kommunala särkrav. 

Till sist är det viktigt att det finns en ömsesidighet 
i relationen mellan stat och kommun. Ställer staten 
indirekt krav på effektivare processer i kommunerna 
bör de även effektivisera sina egna processer. Staten 
behöver se till att hanteringen av ärenden i länssty-
relse, lantmäteri, domstolar och departement sker 
snabbt. Detta kan kräva mer resurser och diskussioner 
med myndighetschefer om det behövs mindre jus-
teringar i lagstiftning för att effektivisera de statliga 
processerna. Det finns dock goda exempel som pekar 
på att det går att göra mycket inom ramen för dagens 
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regelverk. Som exempel kan nämnas länsstyrelsens 
arbete i samband med flytten av delar av Kiruna samt 
länsstyrelsens hantering av överklaganden i samband 
med Slussen-projektet i Stockholm. 

2.4 Särskilda åtgärder för  
hushåll med lägre inkomster?
Som beskrevs inledningsvis har situationen på 
bostadsmarknaden särskilt drabbat hushåll med lägre 
inkomster och det väcker naturligtvis frågan om det 
krävs särskilda åtgärder som riktas till denna grupp. 
Ökat utbud och ett mer blandat tillskott av bostäder 
bör underlätta för denna grupp och förslaget till över-
enskommelse ovan kan ses som en fortsättning av 
den generella bostadspolitiken. Utbudet av bostäder 
vänder sig till alla och det finns inga särskilda sub-
ventionerade bostäder där enbart hushåll med lägre 
inkomst får bo. Hushåll med lägre inkomster får också 
ekonomiskt stöd genom bostadsbidrag eller ekono-
miskt bistånd (socialbidrag). Förändringar i dessa 
regler kan diskuteras även om det inte finns med i den 
tänkta överenskommelsen. Ett undantag från denna 
generella politik finns dock i nästa kapitel där stöd till 
inträde på ägarmarknaden föreslås.

Det finns dock problem med en sådan generell 
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bostadspolitik om det finns ett mål om att minska seg-
regationen. Hur ska man kunna minska segregationen 
i nyproduktionen i områden där markpriserna är höga? 
Man kan komma en bit på vägen genom att blanda enk-
lare bostäder med lyxigare bostäder. Då kommer vissa 
lägenheter att bli relativt sett billigare genom att de 
exempelvis har mindre ytor per rum och enklare stan-
dard på utrustning. Hur långt detta räcker är svårt att 
bedöma. Ett ytterligare steg vore då att vissa lägenhe-
ter i ett hus åsätts en lägre hyra och att enbart hushåll 
med inkomst under en viss nivå får hyra dessa. Model-
len kallas ”inkomstkvoterade bostäder” i Lind (2016b) 
och finns i många länder. Flera kommuner i Sverige har 
under senare år diskuterat varianter av denna modell. 
Frihamsprojektet i Göteborg är det kanske mest kända 
exemplet i Sverige. Som diskuteras närmare i Lind 
(2016b) och Kalbro och Lind (2017) finns varianter av 
inkomstkvoterade bostäder där riskerna för så kallade 
fattigdomsfällor är relativt begränsande. Om hyran 
inte är så mycket lägre än den vanliga (20–25 procent), 
om grupper som är etablerade i yrken med relativt låg 
inkomst prioriteras, om den lägre hyran är tidsbegrän-
sad (10–15 år) och om inkomstprövning endast görs 
vid inflyttning, borde riskerna att hushållen inte vill 
höja sina inkomster av rädsla att förlora sitt billigare 
boende vara relativt små.
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Krav på att inkomstkvoterade bostäder ska inklude-
ras i ett projekt sänker i princip markvärdet och är det 
kommunal mark sjunker kommunens inkomster när 
sådana krav införs. Finns inte lagstadgade krav på att 
privata markägare måste göra likadant krävs direkta 
subventioner till de privata ägarna för att sätta dessa 
lägre hyror (se Lind och Kalbro 2018). Det bör rimligen 
vara upp till kommunen om man vill testa en modell 
av denna typ. Relativt låga hyror i nyproduktion kan ju 
nås på andra sätt, till exempel genom att pressa kost-
nader genom att välja standardiserade produkter och 
genom att tydligare differentiera kvaliteten. I lägen 
som är attraktiva för grupper med högre inkomster 
kommer dock även dessa enklare lägenheter att vara 
relativt dyra.

Diskussionerna kring Frihamnsprojektet pekar på 
att modellen är genomförbar inom ramen för dagens 
regelverk och därmed behöver en central bostadspoli-
tisk överenskommelse inte ta upp denna fråga. 

2.5 Avslutning
Med den befolkningsutveckling som varit och som 
förväntas behöver det byggas relativt mycket och det 
behövs ett byggas för en bredare grupp. Att bedöma 
konsekvenser av olika åtgärder är svårt och det är svårt 
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att i förväg veta vilka åtgärder som krävs för att vi ska 
nå önskade effekter. Förslaget ovan bygger på att man 
börjar med mjukare åtgärder och med ekonomiska 
incitament och förlitar sig på olika aktörers goda vilja. 
Finns en bred enighet om att det är viktigt att även 
hushåll med lägre inkomster ska ha en rimlig chans att 
hitta en bostad på marknaden tror jag att både kom-
muner, statliga myndigheter, olika organisationer och 
företag är beredda att dra sitt strå till stacken.
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Sammanfattning
• Betonas att bostadsförsörjningen är ett 

gemensamt ansvar för stat, kommun och 
marknad.

• Betonas att alla kommuner ska planera för 
ett blandat bostadsutbud. Nya områden 
som byggs ska vara blandade både i upp-
låtelseformer och hyresnivåer/prisnivåer. 
Ekonomiskt stöd till kommuner kopplas till 
hur mycket och hur blandat man bygger.

• Förhandlingar sker regionvis mellan stat/
länsstyrelse för att se till att kommunerna 
lever upp till detta. I detta sammanhang dis-
kuteras också hur statliga garantier och stöd 
till infrastruktur (se kapitel 6) kan under-
lätta ett mer blandat byggande. I denna 
dialog kan kommuner också framföra krav 
på nödvändiga regeljusteringar.

• Kommunerna uppmanas att påskynda pro-
cesser och göra det möjligt för byggföreta-
gen att använda sina standardprodukter för 
att pressa kostnader. Detsamma gäller de 
statliga processerna. Handläggningstiden 
vid överklagande av bostadsfrågor är ett 
exempel på en process som bör påskyndas.
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3.1 Inledning
Ibland sägs att vi har avskaffat den statliga fastighets-
skatten och istället har en kommunal fastighetshetsav-
gift. Ska man tala klartext är det dock varken en avgift 
eller något som ökat kommunernas intäkter. En avgift 
är något som betalas för en specifik tjänst, medan en 
skatt är något som betalas för att stat och kommun ska 
få in pengar för att driva sin verksamhet. Därmed är 
den så kallade kommunala fastighetsavgiften en skatt. 
När denna ”kommunala fastighetsskatt” infördes fick 
kommunerna inte mer pengar än tidigare. Tanken var 
dock att när det byggs nytt så skulle kommunerna få 
behålla pengarna för att därmed få en stimulans för 

Beskattning av  
fastigheter och  
rättvisa mellan  
upplåtelseformer

Kapitel 3
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att planlägga mer mark. För att stimulera byggandet 
infördes dock också en regel som innebär att ingen 
kommunal fastighetsavgift ska utgå under de första 
femton åren. Därmed har den ”kommunala fastighets-
avgiften” inte gett kommunerna ett öre. Detta noteras 
bland annat i SNS Konjunkturråds rapport ”Kapitalbe-
skattningens förutsättningar” (SNS 2018). I fortsätt-
ningen diskuteras utifrån att vi de facto har en statlig 
fastighetsskatt. Frågan är hur den ska utformas.

Det finns flera argument för en fastighetsskatt. En 
gång i tiden var tanken att beskatta avkastningen på 
det egna kapital som ägaren har i huset (husets värde 
minus lån). En utformning med en ”intäktssida” som 
beror av marknadsvärdet och sedan avdrag för räntan 
på lånen var då logiskt. En fastighetsskatt kan också 
bara ses som en skatt som har till syfte att dra in pengar 
och som har vissa fördelar jämfört med andra skatter 
ur ett nationalekonomiskt effektivitetsperspektiv. En 
skatt på arbete kan leda till att människor arbetar min-
dre medan en fastighetsskatt inte har samma risker 
för sidoeffekter. Därför är fastighetsskatt ofta populär 
bland nationalekonomer. I den ovannämnda SNS-rap-
porten föreslås exempelvis en marknadsvärdebaserad 
fastighetsskatt av ungefär den typ vi hade för ett antal 
år sedan.

En fastighetsskatt kan också ses som en variant av 
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en förmögenhetsskatt och motiveras då av ökade skill-
nader både i förmögenheter och inkomster.

Förutom en löpande fastighetsskatt finns i Sverige 
även en skatt på vinsten vid försäljning av bostadsrätt 
eller ett egnahem. Denna skatt diskuteras i kapitel 5 
i detta förslag. I Januariöverenskommelsen nämns 
denna ”flyttskatt” explicit (sidan 11). När det gäl-
ler andra skatter på bostadsområdet uttrycks inget 
explicit i överenskommelsen.  Det står dock i överens-
kommelsen att det ska göras en större skattereform 
som ska ”minska hushållens skuldsättning och bidra 
till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt” 
(sidan 2). Flera av de konkreta förslag på förändringar 
i beskattning av bostäder som framförs nedan borde 
kunna bidra till att förbättra bostadsmarknadens 
funktionssätt, till exempel en nedtrappning av ränte-
avdragen.

3.2 Den löpande 
fastighetsbeskattningen:  
Hur det fungerar idag
För hyreshus finns en skatt på 0,3 procent av fastig-
hetsvärdet, med ett tak på 1 300 kronor per lägenhet 
2018. I större orter är det dock takbeloppet som gäller 
för de allra flesta lägenheter. Det kan alltså noteras att 
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skatten är densamma för en etta i en förort som för en 
sexrummare centralt i staden. Sammanfattningsvis 
kan vi säga att hyresgästen bidrar med 1 300 kronor till 
statskassan vid sidan av skatt på arbete och skatt på 
räntor och andra kapitalavkastningar.4

När det gäller bostadsrätt och egnahem kan det 
vara klargörande att ha några exempel som grund 
för diskussionen. I rutan beskrivs några sådana. De 
har valts för att det är relativt dyra objekt, men inte 
mycket dyra, och med relativt hög belåning. Man kan 
tänka sig en relativt ung familj i en större ort som inte 
kunnat få så mycket hjälp av sina föräldrar eller på 
annat sätt kunnat finansiera en stor kontantinsats 
och därför lånat relativt mycket. I kalkylen har jag 
valt en ränta på 2,5 procent, det vill säga högre än 
räntan idag men som kanske bättre speglar en nor-
mal långsiktig situation för ett hushåll som väljer att 
binda en del av sin ränta. Notera att eftersom skatten 
på hyreslägenheter är densamma oberoende av stor-
lek och kvalitet/läge så kan samma siffra fungera som 
jämförelse för alla fallen nedan.

4 I fortsättningen antas att fastighetsskatter både på hyreslägenheter, bostadsrätter och 
ägda bostäder ytterst betalas av hushållen oavsett vem som formellt betalar dem. 
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Fall nr 1  
Ägt enfamiljshus, familj, storstad

• En person som tjänar 40 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 30 000 kronor.

• En person som tjänar 25 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 19 500 kronor.

• Radhus för 5 miljoner, lån på 4 miljoner.

• Genomsnittlig låneränta före ränteavdrag 
2,5 procent och efter ränteavdrag 1,75 pro-
cent.

Fall nr 2  
Bostadsrätt, familj, storstad

• En person som tjänar 40 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 30 000 kronor.

• En person som tjänar 25 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 19 500 kronor.

• Bostadsrätt för 5 miljoner, lån på 4 miljoner.

• Genomsnittlig låneränta före ränteavdrag 2,5 
procent och efter ränteavdrag 1,75 procent.
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Fall nr 3  
Ägt egnahem, familj, medelstor stad

• En person som tjänar 32 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 24 000 kronor.

• En person som tjänar 22 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30%:  
17 000 kronor.

• Radhus för 3 miljoner, lån på 2,4 miljoner.

• Genomsnittlig låneränta före ränteavdrag 
2,5 procent och efter ränteavdrag 1,75 pro-
cent.

Fall nr 4  
Bostadsrätt, ensamstående,  
förort större stad

• En person som tjänar 32 000. Kvar efter 
skatt givet en kommunalskatt på 30 pro-
cent: 24 000. 

• Pris 2 miljoner, lån på 1,4 miljoner, månads-
avgift 3 000 kronor.

• Genomsnittlig låneränta före ränteavdrag 
2,5 procent och efter ränteavdrag 1,75 pro-
cent.
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I tabell 1 redovisas fastighetsskatt och ränteavdrag 
för de olika fallen ovan och för hyresrätten. Fastighets-
skatten för småhus är 7 800 kronor och för bostadsrätt 
är skatten samma som för hyresrätt, givet att värdet 
överstiger en viss miniminivå, vilket vi antar att den 
gör. Ränteavdragen är 30 procent på räntor upp till 
100 000 kronor och därefter är den 21 procent. I alla 
exempel nedan är ränteavdragen mindre än 100 000 
kronor så skatteavdragen blir 30 procent av räntorna 
med dagens regler. 5

5  Ibland sägs att de som äger hyreshus också får göra ränteavdrag och att det också ska 
beaktas vid en jämförelse. Den hyra som fastighetsägaren tar ut måste dock täcka hela rän-
tekostnaderna för att företaget ska gå runt – men räntekostnaderna får dras av när vinsten 
beräknas. Om vi för enkelhets skulle tänker oss en självkostnadshyra så är det alltså hela 
räntekostnaden som hyresgästen betalar.

Tabell 1. Situationen idag
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0 Hyresgäst 1 300 1 300

1 Radhus  
5 milj. 7 800 100 000 30 000 -22 200

2 Bostadsrätt 
5 milj. 1 300 100 000 30 000 - 28 700

3 Radhus  
3 milj. 7 800 60 000 18 000 -10 200

4 Bostadsrätt 
2 milj. 1 300 35 000 10 500 - 9 200
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Ju större lånen är desto större blir skillnaden till 
ägarens förmån, eftersom fastighetsskatten är obero-
ende av bostadens storlek och värde. Är husen mindre 
värda är i regel lånen mindre och därmed blir skillna-
den gentemot hyresgästen mindre. Detta framgår om 
man jämför fall 1 och fall 3 ovan. Om radhusägarna i fall 
1 istället är ett äldre par som bara har en miljon kvar i 
lån blir resultatet som i tabell 2. 

Har bostadsägaren inga lån betalar den som äger ett 
hus väsentligt mer till statskassan än den som hyr eller 
som har en bostadsrätt: 7 800 kronor jämfört med  
1 300 kronor.

Som framgår av tabell 1 bidrar bostadsrättshavarna 
mindre till statskassan än bostadsägarna eftersom 
bostadsrättshavarna får göra samma ränteavdrag som 
den som äger, men bara betalar 1 300 kronor i skatt. 
Dessutom är det ju ingen stämpelskatt på bostadsrät-

Tabell 2. Ett exempel med lägre lån
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1
Radhus  
5 milj.,  
lån 1 milj.

7 800 25 000 7 500 -300
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ter när man köper och säljer dem. Det finns inte heller 
en så kallad pantbrevsavgift om bostadsrättshavaren 
ska öka belåningen på lägenheten. Numera är dess-
utom låneräntorna desamma för bostadsrätt som för 
äganderätt. För 20 år sedan var räntorna något högre 
för bostadsrätt eftersom riskerna bedömdes som lite 
större när lånen inte kunde intecknas.6

3.3 Hur ska vi tolka  
neutralitet, rättvisa eller 
balanserade villkor?
I den mer principiella litteraturen om fastighetsbe-
skattning är utgångspunkten ofta att det egna kapitalet 
i bostaden ska beskattas på samma sätt som om man 
hade kapitalet på banken. Det ska vara neutralitet mel-
lan att investera i en bostad och att investera pengarna 
på andra sätt. Kapitalet i det egna huset ger en avkast-
ning i form av en ”boendenytta” som borde beskattas 
på samma sätt som om pengarna varit på banken och 
gett ränta, eller investerats i aktier.

Verkligheten är som framgått ovan långt ifrån detta 
– bostadsägarna betalar mindre skatt än den hyresgäst 
som har sina pengar på banken eller inte har några 
pengar alls investerade. 

6  I resonemangen ovan har bortsetts från kapitaliseringseffekter, det vill säga att förmån-
ligare skattevillkor driver upp priserna.
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Man kan dock istället se bostaden som en varaktig 
konsumtionsvara och då är slutsatsen att man varken 
borde ha fastighetsskatt eller ränteavdrag. Det finns 
länder som följer en sådan modell.7 

Som nämndes i inledningen är en fördel med en 
femårig överenskommelse att man inte behöver ta 
ställning till, eller vara överens om, vad som är det 
långsiktiga målet. Det vi kan se i tabellerna ovan är 
dock att hyresgästen bidrar mer till statskassan än vad 
småhusägare och bostadsrättshavare gör, och det är 
svårt att se något som kan motivera det. Förändringar 
som minskar dessa skillnader är alltså motiverade 
oavsett vad man ser som ett långsiktigt bra skatte-
system. Efter den senaste finanskrisen har ju också 
i flera länder betonats att låga fastighetsskatter och 
generösa avdragsmöjligheter bidrar till stigande priser 
i högkonjunkturer, och därmed till framtida risker för 
prisfall och krascher. 

Oavsett vilka åtgärder som genomförs behöver de 
implementeras stegvis så att hushållen inte drabbas av 
stora plötsliga utgifter. På det sättet kan man också se 
om det blir oväntade sidoeffekter av de första stegen 
av åtgärderna vilket kan motivera att planerna modi-
fieras. Eftersom skillnaden mellan den som äger och 

7  För en mer principiell diskussion av denna variant hänvisas till Lind (2000). Lind och 
Lundström (2008) argumenterar för en sådan modell, delvis av pragmatiska skäl eftersom 
modellen där man försökt beskatta det egna kapitalet i huset alltid misslyckats.
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den som hyr beror på lånens storlek som tenderar att 
bero på ägarnas ålder ska målet rimligen inte vara att 
det ska bli exakt samma situation för ägarna i fallen 
ovan som för hyresgästen. En gång i tiden såg man det 
också som positivt att unga hushåll gynnades genom 
en viss skattelättnad när de köpte ett hus, men att 
de sedan fick ”betala tillbaka” detta när de blev äldre 
och lånen minskade, och deras bidrag till statskassan 
ökade. 

Åtgärder som gör det dyrare att äga kan behöva 
kompletteras med åtgärder som gör det lättare för 
hushåll med något lägre inkomster att komma in på 
ägarmarknaden, särskilt om bankerna har relativt 
hårda restriktioner. Vi återkommer till det i avsnitt 3.7 
nedan. Man får inte heller glömma bort att ökat utbud, 
som diskuterades i föregående kapitel, och ökade 
kostnader för att äga, pressar ner bostadspriserna. 
Därmed minskar också effekterna för dem som går in 
på ägarmarknaden efter en reform som har ökat utbu-
det och pressat priserna.
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3.4 Åtgärd (1):  
Minskade ränteavdrag
Låt oss börja med att räkna på ett förslag om att 
minska ränteavdragen med två procentenheter per år 
under femårsperioden så att ränteavdragen efter fem 
år är 20 procent. Nedan redovisas skattesituationen 
och minskningen i månadsinkomster för de olika hus-
hållen i exemplen ovan.

Om vi fokuserar på hushållet i fall 1, som påverkas 
mest, innebär förändringen ovan att deras disponibla 
inkomst minskar med 170 kronor per månad år ett, 340 
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0 Hyresgäst 1 300 1 300 0

1 Radhus  
5 milj. 7 800 100 000 20 000 -12 200 - 830

2 Bostads-
rätt 5 milj. 1 300 100 000 20 000 - 18 700 - 830

3 Radhus  
3 milj. 7 800 60 000 12 000 - 4 200 -500

4 Bostads-
rätt 2 milj. 1 300 35 000 7 000 - 5 700 - 290

Tabell 3. Effekter av ränteavdragsbegränsning till 20 procent
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år två och så vidare upp till en minskning med 830 kro-
nor år fem. I periodens början hade hushållet en dispo-
nibel inkomst på i runda tal 50 000 kronor i månaden. 
Antar vi att deras inkomster efter skatt stiger med i alla 
fall en procent per år så innebär det att deras inkomst 
stiger med i runda tal 500 kronor per månad per år. 
Minskningen av ränteavdragen innebär i så fall bara 
att deras disponibla (nominella) inkomster stiger lite 
långsammare. Detsamma gäller i de övriga fallen. 

Min bedömning är att ett förslag som detta är väl-
motiverat och inte leder till att något hushåll drabbas 
på ett orimligt sätt. Antar vi att hushållet amorterar så 
mycket att belåningsgraden på sikt blir högst 50 pro-
cent, så är fördelen för den som äger ett hus motsva-
rande fall 3 ovan (värde 3 miljoner) så liten att ytterli-
gare åtgärder knappast är motiverade. Detta framgår i 
tabell 4.

Av tabell 3 och 4 kan vi dock se att två problem kvar-
står. Det första problemet är att ägare till mer värde-
fulla bostäder (där lånen kan vara större) fortfarande 
bidrar mindre. Det andra problemet är att - allt annat 
lika - så bidrar bostadsrättshavare mindre än småhusä-
gare. 
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3.5 Åtgärd (2):  
Höjd fastighetsskatt för  
värdefulla hus eller sänkt  
tak för ränteavdragen
Det finns i princip två olika sätt att minska förmånerna 
för dem med värdefulla hus och stora lån. Det ena är 
att ändra fastighetsbeskattningen och det andra är att 
ändra avdragsreglerna. Båda varianterna diskuteras 
här och de kan också kombineras på olika sätt. Jag 
har ingen bestämd åsikt om vilken metod som är den 
bästa. Om det finns partier som absolut inte vill ändra 
fastighetsbeskattningen så får man hantera problemet 
genom ränteavdragsbegränsningar istället. 
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0 Hyresgäst 1 300 1 300

1 Radhus 5 milj 7 800 62 500 12 500 - 4 700

2 Bostadsrätt 
5 milj 1 300 62 500 12 500 - 11 200

3 Radhus 3 milj 7 800 37 500 7 500 300

4 Bostadsrätt 
2 milj 1 300 25 000 5 000 - 3 700

Tabell 4. Situationen vid 50 procent belåning
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I en situation med stigande inkomst- och förmö-
genhetsskillnader är det naturligtvis lite underligt att 
alla bostadsägare (utom de med bostäder med riktigt 
låga värden) betalar samma fastighetsskatt. Den som 
har ett radhus i en mindre ort med ett värde på 1,5 mil-
joner betalar samma skatt som den som har en lyxvilla 
som är värd 20 miljoner.

Den gamla fastighetsskatten var en viss procent 
av taxeringsvärdet (som i sin tur skulle motsvara 75 
procent av marknadsvärdet). Åren innan skatten änd-
rades till ett fast belopp var fastighetsskatten 0,5 pro-
cent av taxeringsvärdet, det vill säga den med ett hus 
värt 1,5 miljoner betalade 5 600 kronor och den med 
ett hus på 20 miljoner betalade 75 000 kronor i skatt.

En fastighetsskatt direkt kopplad till marknads-
värdet har flera problem. Det största är att skatten 
kan stiga kraftigt ifall priserna stiger, och att en sådan 
prisökning inte behöver innebära att husägaren får 
högre inkomst. Stigande priser innebär därmed att 
hushåll med lägre inkomster som bor i värdefulla hus 
får sänka sin standard kraftigt eller flytta, om de inte 
kan eller vill belåna sitt hus. Ett första krav på en fast-
ighetsskatt är enligt min mening att den är förutsägbar 
och inte ändras bara för att marknaden går upp och ner.

En lämplig åtgärd om man vill begränsa förmånerna 
för dem med värdefulla hus är då en viss differentiering 
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av skatten. Det kan exempelvis göras genom en försik-
tig höjning till 11 000 kronor per år om huset är värt 
mer än fyra miljoner. Ett exempel för hur det skulle se 
ut visas för fall 1 i Tabell 5 nedan. Liksom med ränte-
avdragen kan man införa ändringen stegvis under fem 
år, det vill säga en höjning med cirka 500 kronor per år. 
Fastigheten hänförs till en viss skattegrupp när skat-
ten införs och även om värdet stiger flyttas den inte 
från den gruppen förrän fastigheten byter ägare. Sti-
gande värden leder därmed inte automatiskt till högre 
skatt för den som äger.
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0 Hyresgäst 1 300 1 300 0

1 Radhus  
5 milj. 11 000 100 000 20 000 -9 000 - 1180

2 Bostads-
rätt 5 milj. 1 300 100 000 20 000 - 18 700 - 830

3 Radhus  
3 milj. 7 800 60 000 12 000 - 4 200 -500

4 Bostads-
rätt 2 milj. 1 300 35 000 7 000 - 5 700 - 290

Tabell 5. Effekter av ränteavdragsbegränsning 
och höjning av fastighetsskatt
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Om den disponibla inkomsten ökar med en procent 
om året har familjen i exemplet ovan ökat sin disponi-
bla inkomst från 49 500 kronor per månad till 52 000 
under de fem åren, det vill säga med 2 500 kronor per 
månad. Kombinationen av fastighetsskattehöjning 
och minskning av ränteavdragen ger en inkomstför-
lust på cirka 1 200 kronor per månad efter fem år. Även 
med denna höjning av fastighetsskatten innebär åtgär-
derna i exemplet endast att de disponibla inkomsterna 
inte ökar lika mycket som annars. 

Tabell 6. Effekter av ränteavdragsbegränsning till 
20 procent och tak på räntor på 75 000 kronor
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0 Hyresgäst 1 300 1 300 0

1 Radhus  
5 milj 7 800 100 000 15 000 -7 200 - 1250

2 Bostads-
rätt 5 milj 1 300 100 000 15 000 - 13 700 - 1250

3 Radhus  
3 milj 7 800 60 000 12 000 - 4 200 -500

4 Bostads-
rätt 2 milj 1 300 35 000 7 000 - 5 700 - 290
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Ett alternativ till att höja fastighetsskatten är att 
minska ränteavdragen för dem som har stora lån.  
I tabellerna nedan redovisas resultatet ifall det införs 
en regel som säger att ränteavdrag enbart får göras för 
räntor upp till 75 000 kronor. I tabell 6 ser vi resulta-
tet om detta genomförs med dagens fastighetsskatt.  
I grova drag blir det samma effekt som en differentie-
ring av fastighetsskatten. I tabellen framgår också att 
ett tak på ränteavdragen även gör att fördelarna för 
dem med stora bostadsrätter och stora lån minskar 
något. Fortfarande är dock bostadsrätterna gynnade. 

3.6 Åtgärd (3):  
Höjd skatt för bostadsrätter
Bostadsrättshavaren kan göra samma ränteavdrag 
som den som äger ett egnahem, men betalar väsentligt 
lägre fastighetsskatt. Det är svårt att se någon logik 
bakom detta och särskilt för värdefulla bostadsrätter 
med stora lån blir skattefördelarna betydande. Även 
efter båda ränteavdragsbegränsningarna i förslagen 
ovan betalar hushåll nr 2 15 000 kronor mindre till 
statskassan än vad det hushåll som hyr gör. Som fram-
går i tabell 4 så skiljer det 12 500 kronor även den dag 
som belåningen sjunkit till 50 procent.

Egentligen behöver två saker göras för att situatio-
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nen för bostadsrättshavaren ska likna situationen för 
ägare enligt förslaget ovan. Dels behöver nivån på fast-
ighetsskatten höjas väsentligt, dels behövs en differen-
tiering av skatten mellan dyrare och billigare bostads-
rätter. Samtidigt kan man, som sagt, inte göra så stora 
förändringar i ett slag. I tabell 7 nedan illustreras vad 
som händer om grundnivån för bostadsrättsskatten 
höjs till 2 500 kronor, vilket innebär en höjning på 100 
kronor per månad och att bostadsrätter värda mer än 
säg 2 miljoner får betala 4 000 kronor om året i skatt.

Vi ser att det även efter dessa förändringar finns 
betydande fördelar skattemässigt för bostadsrättsha-
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0 Hyresgäst 1 300 1 300 0

2 Bostads-
rätt 5 milj 4 000 100 000 15 000 - 11 000 - 1450

4 Bostads-
rätt 2 milj 2 500 35 000 7 000 - 4 500 - 390

Tabell 7. Effekter av ränteavdragsbegränsning 
till 20 procent och tak på räntor på 75 000 kronor 
samt höjd fastighetsskatt för bostadsrätter
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varen jämfört med hyresgästen, men det är i fall klart 
mindre än idag, och det bör kanske räcka som ambi-
tion för en femårig överenskommelse.

Det finns idag statistiska värderingsmodeller som 
utgår från genomförda transaktioner som kan använ-
das för att göra en värdering av bostadsrätter utan 
stora kostnader. Lägger man in en säkerhetsmarginal 
så att värdet enligt modellen ska vara minst 15 procent 
högre än gränsen, så minskar risken att någon ifråga-
sätter klassificeringen. Värderingen har ju bara bety-
delse just vid gränsen för den högre skatten.

3.7 Men det behövs också 
åtgärder som gynnar ägande
Försämrade ränteavdrag och något högre fastighets-
skatt (eller tak på ränteavdragen) gör ägda bostäder 
och bostadsrätter dyrare för dagens ägare8. En sådan 
förändring är samtidigt rimlig utifrån hur gynnade de 
ägda bostäderna varit. De föreslagna åtgärderna som 
införs stegvis under en femårsperiod innebär inte 
större nackdelar än att de kompenseras av högre dis-
ponibla inkomster under perioden, även vid en svag 
ökning av de disponibla inkomsterna. Den största 
effekten hänger ihop med ränteavdragsminskningar 

8  I och med att priserna kan falla något så påverkar framtida ägare inte lika mycket.
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och de drabbar enbart hushåll med stora lån. Efter-
som bankernas utlåning steg för steg har blivit mer 
restriktiv under de senaste tio åren kan vi anta att de 
som har stora lån också har goda inkomster (och stora 
tillgångar). Därmed borde de kunna klara de ökade 
utgifterna utan nämnvärda problem.

En bred överenskommelse bör emellertid också 
innehålla en översyn av realisationsvinstbeskattning. 
Förslag om justeringar av reavinstskatten diskuteras 
i kapitel 5 som fokuserar på åtgärder som ökar rör-
ligheten i beståndet. Det är enligt min mening också 
motiverat att underlätta inträde på ägarmarknaden. 
På ägarmarknaden har också hushåll med relativt 
sett lägre inkomster fått det svårare. Kombinationen 
av stigande priser och höga krav på inkomster från 
bankerna har utestängt allt fler. För unga människor 
i större orter är det vanligt att föräldrar som har ägt – 
och vars bostad stigit i värde – hjälper till på olika sätt. 
Har föräldrarna varit hyresgäster, eller ägt en bostad 
på en ort där priserna är relativt låga, så är möjlighe-
terna för unga att köpa små – även om de letar på den 
billigare delen av ägarmarknaden. 

I debatten har bolånetak och amorteringskrav 
pekats ut som förändringar som har försvårat för hus-
håll med låga inkomster att köpa en bostad. I grunden 
är det dock enligt min mening bra med både bolånetak 
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och amorteringskrav. Det senare är särskilt viktigt 
eftersom bostäder i normala tider sjunker i värde när 
de slits ner. Att köparen ska lägga in en kontantinsats 
på i alla fall tio procent skapar en viss buffert ifall 
priserna faller och amorteringar ökar denna buffert. 
Däremot är det enligt min mening mer tveksamt med 
bankernas krav på att man ska kunna klara en ränta 
på sex till sju procent och därefter ha ganska mycket 
pengar kvar att leva på. Kravet är särskilt tveksamt 
utifrån att höga räntor förefaller extremt osannolika 
under överskådlig framtid. Man får inte heller glömma 
att amorteringar gör att det finns utrymme för vissa 
räntehöjningar utan att boendeutgifterna ökar lika 
mycket. Man kan också tycka att om ett hushåll under 
ett antal år vill lägga en stor andel av sin inkomst på 
boendet och dra ner annan konsumtion kraftigt så är 
den prioriteringen deras sak.

Utgångspunkten för en överenskommelse när det 
gäller åtgärder för att underlätta ägande bör vara att 
det ska vara möjligt för en familj med två inkomster 
lite under genomsnittet att köpa ett radhus i en för-
ort. Eftersom problemet inte primärt är de löpande 
kostnaderna efter köpet utan att passera bankernas 
inkomstprövning och att få ihop kontantinsatsen, så 
borde stödet fokusera dels på statliga garantier, dels 
på att stimulera sparande. Under vissa villkor borde 
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kontantinsatsen kunna sänkas till tio procent. En för-
del med den typen av stöd är också att de som får stöd 
inte bor billigare än andra som köpt, vilket kunde upp-
fattas som orättvist.

Några punkter i en tänkbar uppgörelse:
•  Skattebefriat bosparande. En rad förslag av 

denna typ har lagts fram i debatten.

• Statlig lånegaranti, som dock endast utgår 
om det är relativt lågt pris på bostaden i 
relation till prisnivån på orten, och om 
inkomst/förmögenhet är under en viss nivå. 
Jämför exemplet ovan med radhuset i för-
orten. Den statliga garantin kostar inget för 
hushållet.

• Man kan få statlig garanti på upp till 90 pro-
cent av marknadsvärdet.

• Stödet förutsätter att hushållet sparat rela-
tivt mycket under minst fyra år och visat att 
de klarar den framtida bostadsutgiften givet 
en relativt hög amorteringstakt. Inlednings-
vis ska amorteringstakten vara två procent 
tills man når 75 procents belåningsgrad, 
det vill säga i normalfallet gäller den högre 
amorteringen de första sju åren.
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Antar vi att hushållet köper ett radhus för fyra miljo-
ner i en kranskommun söder om Stockholm så blir 
månadskostnaden de första åren, med hänsyn till före-
slagna regler enligt tidigare följande:

• Amortering: två procent på 3,6 miljoner, det 
vill säga 6 000 kronor per månad.

• Ränta efter skatt givet 2,5 procent ränta och 
25 procent ränteavdrag: 5 600 kronor per 
månad.

• Driftkostnader inklusive fastighetsskatt:  
3 000 kronor per månad

Totalt blir detta i runda tal 15 000 kronor per 
månad, men det är överkomligt om det finns två 
inkomster på kring 30 000 kronor per månad vilket 
ger en disponibel inkomst på kring 40 000 kronor per 
månad. Efter några år sjunker amorteringarna och det 
finns då utrymme för att klara högre räntor på sikt. Det 
blir dock lite som förr i tiden när hushållet fick dra ner 
sin konsumtion under ett antal år efter ett husköp. 

Utanför storstadsregionerna är inkomsterna lägre, 
men det är också priserna, så resultaten blir likartade. 
Dessutom bör noteras att räntan i kalkylen ovan är 
högre än dagens räntor.

Det är alltid lite kluvet att hjälpa människor in på 
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ägarmarknaden när priserna är höga och när priserna 
kan komma att falla. Tänk om priserna faller med 20 
procent och hushållet av någon oförutsedd anledning 
såsom exempelvis skilsmässa, måste sälja för 3,2 mil-
joner efter tre år. Då har man skulder med sig på cirka 
190 000 kronor när huset är sålt.9 Får någon i denna 
situation ekonomiska problem får det dock hanteras 
genom skuldsaneringslagstiftningen. Vid kraftiga pris-
fall på marknaden kan den lagstiftningen behöva jus-
teras, men det är inte något som nu behöver behandlas 
i en bred bostadspolitisk överenskommelse.

3.8 Avslutning
I debatten om neutrala villkor mellan upplåtelse-
formerna har ROT-avdraget också pekats ut som en 
orättvisa. Genomförs åtgärderna ovan ser jag inga 
starka skäl att ytterligare minska ROT-avdraget. ROT-
avdragets syfte är delvis att minska mängden svartar-
bete, och eftersom företagen sannolikt kompenserar 
sig genom högre priser så är det nog inte en så stor 
fördel för bostadsägarna som det kan se ut. Nu har 
beloppet sänkts till max 30 000 kronor per år. Det är 
dock ytterligare en komponent som kan tas in i diskus-
sionerna om så skulle behövas.

9  3 600 000 i lån minus 210 000 i amortering minus 3 200 000 kronor i försäljningsintäkt 
ger 190 000 kronor.
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Sammanfattning
• Ränteavdragen trappas ner från 30 till 20 

procent under en femårsperiod.

• Fastighetsskatten för ägda bostäder höjs 
stegvis från 7 800 kronor till 11 000 kronor 
per år under en femårsperiod för bostäder 
som är värda mer än fyra miljoner. Värde-
förändringar under innehavstiden påverkar 
inte fastighetsskatten. Alternativt sänks 
gränsen för hur stora ränteavdrag som får 
göras.

• Fastighetsskatten som bostadsrättsfören-
ingar betalar per lägenhet höjs till från 1 300 
till 2 500 kronor per år om värdet är mindre 
än två miljoner respektive till 4 000 kronor 
per år om värdet är större än två miljoner. 
Även detta införs stegvis under en femårs-
period.

• Skattebefriat bosparande införs.

• Statliga lånegarantier kan ges till hushåll 
som har inkomster under genomsnittet 
och som vill köpa en relativt billig bostad. 
Garantin kan under vissa villkor gälla upp 
till 90 procent av marknadsvärdet. 
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4.1 Problemet
Bostadshyresmarknaden i ett land som Sverige fyller 
två ganska olika funktioner och det bakomliggande 
problemet är att hitta en avvägning mellan dessa funk-
tioner. 

En av dessa funktioner är att göra det möjligt att 
hitta en bostad snabbt som kanske bara är tänkt att 
vara ett relativt kortvarigt boende. Vi kan tänka på en 
person som får ett bra jobberbjudande på en annan ort 
och som vill ha ett boende där genast. Om allt fungerar 
bra på den nya orten är personen/hushållet kanske 
inriktad på att köpa sitt boende, men inledningsvis 
är det praktiskt att hyra. Andra exempel är den som 
ska studera på en ort eller när par separerar och vill 
ha ytterligare en bostad. Vid mer akuta problem som 
våld i hemmet underlättar det också mycket om det är 

Regelverket på  
hyresmarknaden

Kapitel 4
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möjligt att snabbt hitta en relativt billig hyreslägenhet.
Men hyresmarknaden ska också erbjuda ett lång-

siktigt boendealternativ. Alla kan eller vill inte äga 
sitt boende, utan istället vill de hyra en lägenhet där 
de tänker bo under lång tid. Det innebär att hushållet 
vill ha en trygghet i sitt boende. En trygghet som dels 
innebär att hushållet inte ska riskera godtyckliga upp-
sägningar, dels att hyran inte ska stiga snabbt och göra 
det svårt för hushållet att bo kvar.

I Sverige fokuserar regelverket på den andra funk-
tionen. Här sätts hyrorna genom förhandlingar mellan 
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Utfallet av 
dessa förhandlingar är i regel att hyran i beståndet höjs 
i takt med inflationen, och det innebär att när efterfrå-
gan på bostäder ökar mer än utbudet så får vi köer till 
bostäderna. Backar vi tillbaka i historien, till perioder 
där efterfrågan var lägre – senast under 1990-talets 
mitt – så var det egentligen bara köer till hyreslägen-
heter i centrala lägen där efterfrågan var relativt stor. 
I förortslägen var det typiskt sett inga köer eller bara 
korta köer. Ända fram till en bit in på 2000-talet var 
det lätt att hitta en hyreslägenhet i en klassisk miljon-
programsförort där inkomstnivåerna var relativt låga 
och avstånden till arbetsplatser längre.

Ökande befolkning och urbanisering har gjort att 
köer uppstått vid de rådande hyresnivåerna i allt fler 
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områden och att köerna blivit allt längre. När jag hållit 
föredrag om bostadsmarknaden under senare år har 
jag hävdat att det idag inte går att snabbt hitta ett för-
stahandskontrakt till en relativt billig hyreslägenhet i 
någon ort i Sverige med mer än 30 000 invånare. Än så 
länge har ingen kommit med något motexempel.

Relativt långa köer till de billigare lägenheterna i 
det äldre beståndet drabbar särskilt ”out-siders”. Den 
som har vuxit upp på orten har kunnat ställa sig i kö 
tidigt och kan ha kontakter som gör det möjlig att hitta 
en relativt billig hyreslägenhet. 

Att det har blivit svårt att hitta en bostad i det gamla 
beståndet har i sin tur gjort det möjligt att sätta rela-
tivt höga hyror i nyproduktionen. Inkomstutveck-
lingen har varit god för många och om byggandet inte 
är så stort är det möjligt att hitta hyresgäster till de nya 
lägenheterna även om hyrorna i nyproducerade bostä-
der är dubbelt så höga som hyrorna i det äldre (oreno-
verade) beståndet. Att det är svårt att få tag i relativt 
billiga äldre lägenheter till och med i förorter relativt 
långt från stadscentrum har också gjort det lönsamt 
att renovera äldre lägenheter, höja standarden och 
ta ut den väsentligt högre hyra efter renovering som 
lagstiftningen tillåter. En tredje konsekvens av att det 
är köer överallt är att fastighetsägare kan ställa allt 
högre krav på den som vill hyra en lägenhet, vilket gör 
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att problemen blir störst för svagare grupper med låga 
inkomster och/eller sociala problem. Till sist ska också 
nämnas att köer alltid öppnar möjligheter för mindre 
nogräknade personer att hyra ut hyreslägenheter utan 
fastighetsägarens tillstånd till en hög hyra. 

På en hyresmarknad med fri hyressättning skulle 
hyrorna anpassa sig efter utbud och efterfrågan. 
Hyrorna skulle stiga på de delar av marknaden där det 
finns köer. Det skulle alltid gå att hitta en hyresrätt, 
men hyran skulle ligga på den nivå som motsvarar en 
situation utan köer. Stiger bostadsefterfrågan utan att 
det tillförs ett nytt utbud i olika prisklasser så leder det 
till högre hyror. Om hyrorna tillåts stiga när efterfrå-
gan stiger snabbare än utbudet kommer det att leda till 
högre hyror för alla som bor i hyreslägenheter. Vissa 
kommer inte längre att ha råd att bo kvar i den lägen-
het det har och måste flytta till något mindre eller 
flytta till en stadsdel där hyrorna är lägre. För att hålla 
nere hyrorna på marknaden när det är friare hyressätt-
ning är det särskilt viktigt att tillföra relativt billiga nya 
lägenheter. 

Konflikten mellan ett mål om att det alltid ska gå 
att hitta en hyreslägenhet och ett mål om trygghet för 
befintliga hyresgäster hanterar de flesta länder genom 
att ha särskilda regler för hur hyran får ändras när det 
finns en befintlig hyresgäst. Om en lägenhet är tom så 
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får fastighetsägaren däremot begära vilken hyra som 
helst, men när kontraktet är skrivet och hyresgästen 
har flyttat in så får inte hyran höjas med mer än X pro-
cent under de kommande Y åren. X och Y varierar mel-
lan länder. Hur mycket hyran får höjas kan bestämmas 
av någon form av index eller genom att lagstiftaren 
anger en fixerad gräns. En sådan gräns kan till exempel 
formuleras som att hyran under de första fem åren inte 
får höjas med mer än tio procent. Efter ett visst antal år 
får dock hyran höjas upp till den aktuella hyresnivån i 
en tom lägenhet. På sikt kommer hyran att närma sig 
”marknadsnivå”, men det sker först efter en viss tid 
och typiskt sett också i flera steg.

4.2 Förslag i debatten
Under det senaste året har flera olika grupper lagt fram 
förslag som bland annat tagit upp reglerna för hyres-
sättning. Den så kallade Hyreskommissionen – som 
var utsedd av Hyresgästföreningen men som bestod 
av personer från olika politiska partier liksom forskare 
och branschfolk – hade i sitt 13-punktsprogram med 
följande punkt som direkt berör hyressättningen:

• Inför systematisk hyressättning så att hyran 
bättre speglar hyresgästernas preferenser 
(punkt tre).
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När det gäller förhandlingssystemet föreslog gruppen 
bland annat följande:

• De tre parterna på hyresområdet10 bör 
forma ett tydligt ramverk med ett övergri-
pande mål för hyresförhandlingarna.

• Inrätta ett oberoende skiljedomsförfarande 
som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig 
höjning.

• Premiera goda hyresvärdar genom att årliga 
hyresjusteringar tar större hänsyn än idag 
till förvaltningskvalitet och ambitioner när 
det gäller underhåll och miljöhänsyn.

I ”AtteWeiss blå-röda valmanifest” finns följande 
resonemang om hyressättningssystemet, för att inte 
en bred överenskommelse ska köra fast på just hyres-
frågan (sidan 12–13):

• Parterna på hyresmarknaden – SABO, Fast-
ighetsägarna och Hyresgästföreningen – ges 
i uppdrag att skapa ett tydligt ramverk för 
sina hyresförhandlingar som inkluderar tyd-
liga regler för förhandlingarnas genomför-
ande, exempelvis när det gäller tidsfrister, 
samsyn om vad de årliga förhandlingarna 
ska ha som underlag samt hur förhandling-

10 Här åsyftas Hyresgästföreningen, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation 
(SABO) och de privata fastighetsägarnas organisation.
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arna kan premiera årligt ambitiöst fastig-
hetsunderhåll, etcetera. 

• Inrätta ett skiljedomsförfarande för kollek-
tivt förhandlade hyror som löser tvister när 
parterna inte kan komma överens.

• Parterna bör åta sig att påskynda för-
handlingarna om att införa en systemati-
serad hyressättning i alla större kommu-
ner med ambitionen att ha så överskådliga 
och transparenta system som möjligt. Den 
systematiserade hyressättningen ska ha 
som mål att sätta ett bruksvärde på varje 
enskild lägenhet som i rimlig utsträckning 
speglar hyresgästens värdering av bostaden 
läge, standard och kvalitet.

I Januariöverenskommelsen sägs också ”Förhand-
lingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras 
för att fungera mer effektivt med, ett oberoende 
skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är 
en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhand-
lingar som kombineras med ekonomiska sanktioner 
när dessa inte hålls.” (Sidan 11.). Enligt min bedöm-
ning finns grundläggande konflikter om vad som ska 
styra hyressättningen och då innebär förslagen ovan 
inga egentliga förändringar av dagens situation. Den 
grundläggande frågan är vilken roll som ”utbud och 
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efterfrågan” ska spela. Ska ett efterfrågeöverskott i 
ett visst läge leda till högre hyror eller inte? Eller ska 
hyran i praktiken spegla fastighetsägarnas allmänna 
kostnadsutveckling? 

Att efterlysa ”systematisk hyressättning” är rimli-
gen ett slag i luften om parterna har mycket olika syn på 
vilka underliggande faktorer som ska styra hyran. Både 
kostnadsbaserad och utbudsefterfrågebaserad hyres-
sättning är ju systematisk. Om man inte har klarlagt 
vilka faktorer som ska styra hyran blir det också svårt 
att se vad ett skiljedomsförfarande ska ha för grund för 
att ta ställning. Ska de se på kostnader eller ska de se 
på utbud och efterfrågan? Parterna har ju under många 
år misslyckats med att skapa ett ”ramverk” därför att 
det finns konflikter om vilken roll som situationen på 
marknaden ska spegla i relation till kostnaderna. 

Innan vi går vidare vill jag betona att en mer mark-
nadsorienterad hyra innebär att ”utbud och efter-
frågan” påverkar hyran. Ifall det finns en kö till den 
aktuella lägenheten vid den rådande hyran så ska man 
räkna med att hyran stiger om det inte finns några 
särskilda restriktioner. Att säga att hyresgästernas pre-
ferenser ska styra – som i citatet ovan – är enligt min 
mening ett olämpligt sätt att beskriva detta. Även om 
de flesta vill bo i en viss typ av bostad kan hyran bli låg, 
därför att det finns ett stort utbud av lägenheter där. 
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Det är kanske inte så många som vill bo i ett trångt och 
bullrigt Gamla stan i Stockholm, men eftersom det 
finns mycket få lägenheter där ska vi räkna med en hög 
hyra där ifall ”marknaden” får styra hyressättningen. 
Hushållen har mycket olika syn på vad som är ett att-
raktivt boende och hänvisningar till att hyresgästernas 
värderingar ska styra är därmed oklart. Som diskuteras 
i Lind (2016a) är det därför tveksamt att likställa höga 
marknadshyror, eller höga marknadspriser, med att 
ett område är ”attraktivt”.

I Januariöverenskommelsen sägs att ”En kommis-
sion ska kartlägga den varierande tillämpningen av 
lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga 
åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det 
konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig 
mån.” (Sidan 11.) Situationen på hyresmarknaden idag 
är dock den att det finns billiga lägenheter med långa 
köer både i centrala lägen och i många förorter, men 
det finns också dyrare nyproducerade lägenheter med 
korta köer både centralt i staden och i förorter. En gång 
i tiden var det långa köer centralt i stan och korta köer 
i förorten, och då kunde man säga att lägesfaktorn fått 
för liten vikt vid hyressättningen. Idag är dock bilden 
mer komplex. Men det skadar säkert inte med en kom-
mission och, som framgår i nästa avsnitt, brådskar det 
inte med hyresändringar i det befintliga beståndet. 
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4.3 Förslag till  
överenskommelse  
om hyresreglering
De länder som gått från ett system med mer reglerade 
hyror till mer marknadsstyrda hyror har i regel gjort 
detta när det varit gott om bostäder. Finland föränd-
rade till exempel sitt regelverk i början av 1990-talet 
när det var ekonomisk kris och gott om bostäder. 
Längre köer fanns i regel bara i äldre lägenheter nära 
stadskärnan. Hade Sverige i mitten på 1990-talet infört 
ett system med friare hyressättning av den typ som 
beskrivs närmare nedan skulle det inte påverkat situa-
tionen i de flesta förorter därför att det där var balans 
mellan utbud och efterfrågan vid den rådande hyresni-
vån. Enbart i stadens centrala delar skulle hyrorna ha 
stigit väsentligt, och för att skydda till exempel äldre 
personer med låga inkomster som drabbas av höj-
ningar kunde man ha infört särskilda bostadsbidrag 
som riktats till dessa relativt små grupper. 

En förutsättning för en större reform av reglerna 
på hyresmarknaden är enligt min bedömning just att 
det finns balans på en stor del av hyresmarknaden.  
Är efterfrågan större än utbudet på alla delmarknader 
vid rådande hyror, som i de flesta större svenska städer 
idag, stiger ju alla hyrorna väsentligt i alla lägenheter 
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utom i de nyproducerade ifall det blir en friare hyres-
sättning. Detta är socialt oacceptabelt och naturligtvis 
inget som det går att få brett politiskt stöd för. Efter-
som kommunen kontrollerar byggrätterna finns det 
ingen anledning att tro att friare hyressättning i sig 
skulle ha någon större effekt på nyproduktionen, sär-
skilt som hyrorna i nyproduktionen redan är så höga 
att det i stort sett ligger på marknadsnivån. I regel är 
köerna till de nyproducerade hyreslägenheterna rela-
tivt korta och omsättningen av hyresgäster är stor.

Enligt min mening bör därför frågan om större 
generella ändringar i hyressättningsreglerna i alla fall 
vänta tills det blivit balans på förortsmarknaderna, till 
exempel genom ett ökat och breddat byggande under 
de kommande åren. Just nu är det dock långt dit. En 
del i överenskommelsen är därmed (1) att under de 
kommande fem åren inte röra hyressättningssystemet i 
det befintliga beståndet. Ifall parterna själva vill ändra 
på processer och principer är det naturligtvis upp till 
dem, men vi ska inte förvänta oss att de kan komma 
överens om några större förändringar.

De som långsiktigt tror på en mer marknadsmäs-
sig hyressättning bör därför fokusera på reglerna i 
nyproduktionen, vilket exempelvis Liberalerna gjort. 
En andra del i uppgörelsen är därför (2) att den som 
bygger nya hyreslägenheter får möjlighet att välja mellan 
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dagens modell med kollektivt förhandlade hyror (inklu-
sive så kallade presumtionshyror som inte diskuteras 
närmare här), och en ny modell med följande regelverk.

• Fastighetsägaren är fri att begära vilken 
hyra denne vill när ett nytt hyreshus byggs. 
Detta gäller även vid ombyggnad från annan 
användning, till exempel av tidigare kontor, 
men inte vid renovering, även om det saknas 
sittande hyresgäster. 

• Under de första fem åren (eller en liknande 
tidsrymd) får hyran för en befintlig hyresgäst 
inte höjas mer än inflationstakten (mätt som 
KPI). Efter denna period får fastighetsäga-
ren höja hyran till den marknadsnivå som 
då råder– givet att marknadshyran då ligger 
högre. Höjningen av hyran efter år fem får 
dock vara högst två procent mer än inflatio-
nen per år tills marknadsnivån nås. Eftersom 
hyran sattes till marknadsnivå från början så 
ska man dock i normalfallet inte räkna med 
att hyran fem år senare ligger så mycket högre 
än vad som motsvarar inflationstakten, sär-
skilt inte om det byggs fler billigare bostäder. 
Dessa regler innebär att hyresgästen efter 
inflyttning får en rimlig trygghet och inte 
riskerar några stora plötsliga hyreshöjningar. 
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Inget hindrar heller att fastighetsägare och 
hyresgäst från början kommer överens om att 
hyran ska följa inflationen under en längre tid. 

• Kan parterna inte komma överens om nivån 
för marknadshyran efter de första fem åren 
får Hyresnämnden avgöra det. Utgångpunk-
ten är då de hyror som gäller vid inflyttning 
i det ”oreglerade” beståndet. Marknadshyra 
kan här definieras som den mest sannolika 
hyran ifall bostaden skulle hyras ut på den 
öppna marknaden, det vill säga en definition 
i linje med definitionen av marknadsvärde 
som brukar definieras som mest sannolikt 
pris om en bostad skulle säljas på den öppna 
marknaden. Inget hindrar heller att lag-
stiftaren säger att det ska vara en försiktig 
bedömning, det vill säga att man ska lägga sig 
i det nedre delen av intervallet om det finns 
osäkerhet om marknadshyresnivån.

• När en hyresgäst flyttar, oavsett om det är 
en ren flytt eller ett byte, råder samma reg-
ler som när lägenheten var helt ny, det vill 
säga fastighetsägaren kan begära vilken hyra 
denne vill vid uthyrning av lägenheten. Ju 
större bostadsbyggandet blir desto lägre kan 
man räkna med att denna hyra blir.



Hans Lind

80

En fördel med en försöksverksamhet av denna typ är 
att de som vill ha mer långtgående förändringar på sikt 
har starka motiv att försöka se till att den första refor-
men fungerar på ett sätt som breda grupper anser bra.

I debatten sägs ibland att friare hyressättning i 
nyproduktion inte har så stor betydelse eftersom 
hyrorna i princip redan ligger på marknadsnivå. Det 
finns dock svagheter i detta argument. Dagens hyres-
sättningssystem gör det till exempel svårt att i ett nytt 
område först sätta relativt låga hyror och sedan när 
området blir färdigt och mer populärt höja hyrorna i 
lediga lägenheter. En fastighetsägare som vill göra lite 
annorlunda lägenheter, och räknar med att det finns 
hushåll som vill betala extra för detta, behöver inte 
oroa sig för att hyresförhandlingar inte ger en högre 
hyra för dessa lägenheter. En poäng med den aktuella 
reformen är dock som framgick i inledningen att lära av 
begränsade experiment där riskerna för stora problem 
är små. Genom att ha en marknad med friare hyressätt-
ning kommer det i alla fall alltid att finnas några hyres-
lägenheter tillgängliga på den öppna marknaden utan 
kötider – med hyror som speglar utbud och efterfrågan 
i det aktuella området. Sådana snabbt åtkomliga bostä-
der kan även finnas genom uthyrning av ägda bostäder 
vilket diskuteras vidare i nästa kapitel.

Införande av fri hyressättning i nyproduktion finns 
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med i Januariöverenskommelsen. Där sägs också att 
när hyran ska bestämmas för en ledig lägenhet i fram-
tiden ska man utgå från vad hyran då är i nyproduktio-
nen. Enligt min mening är detta ett bra förtydligande, 
särskilt i en situation där begreppet marknadshyra är 
känsligt. I Januariöverenskommelsen sägs också att 
anpassningar ska ske stegvis, precis som i förslaget 
ovan.

4.4 Förslag till  
överenskommelse om  
hyressättning vid ombyggnad
Ett problem under de senaste tio åren har varit att 
regelverket och den höga efterfrågan har gjort det möj-
ligt att höja hyrorna kraftigt i samband med renove-
ring. Vi ska inte här gå in på varför detta är möjligt (se 
Lind 2015 för en beskrivning), men en del i en överens-
kommelse bör också vara att minska detta problem. 
En statlig utredning har också analyserat problemet 
och kommit med förslag (SOU 2017:33).

En enkel variant, som också ligger i linje med det 
som seriösa bolag gör, är att lagen ska säga att om en 
fastighetsägare vill renovera sitt hus mot hyresgäster-
nas vilja så måste fastighetsägaren erbjuda ett minimi-
alternativ (där främst tekniska system renoveras). 
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Sammanfattning
• Friare hyressättning möjliggörs i nyproduk-

tion för den fastighetsägare som vill. Om 
fri hyressättning tillämpas gäller det vid 
inflyttning. Så länge en hyresgäst bor kvar 
begränsas hyreshöjningarnas storlek med 
ett tak.

• Spärr på hyreshöjningar vid renovering 
införs. Fastighetsägare måste erbjuda ett 
alternativ med maximalt 20 procent hyres-
höjning.

Minimi-alternativet ska innebära en hyreshöjning 
på maximalt 20 procent. Dessa hyror ses sedan som 
så kallade presumtionshyror, som inte kan användas 
vid jämförelseprövning av andra hyror. Man får inte 
glömma bort att om renoveringar främst görs för att 
de tekniska systemen är gamla, så är det minskade 
framtida drift- och underhållskostnader som gör 
åtgärden lönsam.
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5.1 Problemet
I debatten kan man ibland läsa inlägg där skribenten 
börjar med att dividera den totala bostadsytan i Sve-
rige med antalet invånare. Då upptäcker man att det 
finns ganska många kvadratmeter per person och drar 
slutsatsen att vi egentligen inte har någon bostads-
brist och att vi inte har något stort behov av att bygga 
bostäder. Definierar vi bostadsbrist som att det finns 
bostadsytor som i princip räcker till alla så stämmer 
slutsatsen naturligtvis, men frågan är om det finns en 
realistisk politik som innebär att fler kunde vara med 
och dela på de ytor som redan finns. Min bedömning 
är att även om åtgärder behöver vidtas så finns det inte 
någon realistisk politik som kan leda till att många hus-
håll med stora ytor övergår till att bo på en väsentligt 
mindre yta. Därför behövs ett ökat bostadsbyggande 

Bättre nyttjande  
av beståndet

Kapitel 5
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som diskuterades i kapitel 2. 
Man kan i teorin tänka sig piskor i form av högre 

hyror eller högre fastighetsskatter, som gör att hushåll 
inte har råd att bo kvar i en stor bostad, eller åtmins-
tone att hushållet av ekonomiska skäl hyr ut delar av 
en stor bostad. En bred politisk överenskommelse 
som innehåller åtgärder som ”alla” tycker är vettiga, 
och där ingen känner att de drabbas mycket hårt kan 
dock inte innehålla sådana radikala åtgärder. 

En del av det låga utnyttjade av bostadsbeståndet 
speglar också att när inkomstnivåer stiger så kommer 
vissa hushåll av olika skäl vilja lägga pengar på att ha en 
stor bostad (”praktiskt när barnen med familjer kom-
mer och hälsar på”) eller vilja ha bostad på två olika 
orter (behåller till exempel en bostad man ärvt på en 
annan ort som en fritidsbostad). De stora ytorna är 
inte bara en effekt av felaktig prissättning.

En del av det låga utnyttjandet av beståndet speglar 
dock det som ekonomer kallar ”transaktionskostna-
der”. Hushållet skulle egentligen vilja minska ytan de 
disponerar, exempelvis genom att flytta till något min-
dre eller genom att hyra ut delar av bostaden/bostä-
derna. Det finns dock olika former av hinder som leder 
till att hushållet trots allt inte gör detta. En överens-
kommelse bör fokusera på åtgärder som underlättar och 
gör det mer lönsamt för just dessa hushåll att minska den 
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yta man disponerar. Enligt förslaget nedan kan sådana 
åtgärder fokusera på tre olika saker: (1) realisations-
vinstbeskattningen, (2) regler för uthyrning av priva-
tägda bostäder och (3) äldreboende. I Januariöverens-
kommelsen ingår att räntan på realisationsvinst som 
fastighetsägaren skjutit upp att betala ska tas bort. 
Detta ingår även i förslaget nedan, men här föreslås 
även sänkningar av skatten vid längre innehavstider.

Innan vi går in på dessa förslag är det viktigt att 
notera att man kan mena olika saker med dåligt utnytt-
jande av bostadsbeståndet. I denna skrift handlar det 
enbart om kvadratmeter per person och att det är ett 
dåligt utnyttjande när människor disponerar ett stort 
antal kvadratmeter bostadsyta. Nationalekonomer 
har dock ett annat mått och dåligt utnyttjande handlar 
då dels om att hushållet har större yta än vad de skulle 
välja om det var en fri prissättning, dels om att någon 
annan (som inte har en sådan bostad) skulle vara vil-
lig att betala mer för bostaden än vad den som nu har 
lägenheten är beredd att betala. En hyresreglering 
som håller nere priset under jämviktsnivå och skapar 
köer leder till ett ineffektivt nyttjande av beståndet 
i båda dessa avseenden. I denna skrift kommer dock 
den senare typen av ineffektivitet inte att behandlas, 
främst för att den enligt mina erfarenheter saknar 
politisk legitimitet då högre betalningsvilja i alla fall 
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till viss del kan bero på högre inkomst. Ökad effekti-
vitet i nationalekonomins mening kan då främst inne-
bära att hushåll med lägre inkomster ersätts av hushåll 
med högre inkomster. I denna rapport tänker vi alltså 
bara i termer av ytor och på hur åtgärder som fokuse-
rar på transaktionskostnader kan öka utnyttjandet av 
beståndet.

5.2 Realisationsvinstbeskatt-
ningen och andra transak-
tionsskatter
Den svenska beskattningen av vinster från fastighets-
försäljning innebär enkelt uttryckt att säljaren betalar 
22 procent av skillnaden mellan vad de köpte bostaden 
för och vad de säljer den för. Avdrag får göras för inves-
teringar som gjorts i huset under tiden och för mäk-
lararvoden. Ingen justering för inflationen får göras. I 
rutan nedan finns ett par enkla räkneexempel, som ger 
en känsla för hur stor skatten blir. 
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Exempel på beräkning av realisationsvinst

Bostadsrätt i större ort 

Inköp av bostadsrätt 1985 100 000
Försäljningspris 2018 3 000 000
Investeringar i lägenheten 
och mäklararvode 100 000
Vinst 2 800 000
Skatt 616 000
Kvar efter att skatt betalts 2 384 000

Radhus i förort i storstad 

Inköp av bostadsrätt 1995 1 000 000
Försäljningspris 2018 5 000 000
Investeringar i lägenheten 
och mäklararvode 500 000
Vinst 3 500 000
Skatt   770 000
Kvar efter att skatt betalts 4 270 000
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Det bör också nämnas att det finns möjlighet att få 
uppskov med att betala realisationsvinstskatten ifall 
man köper en annan bostad. Om man väljer uppskov 
med skatten ska man dock betala ränta på uppskovs-
beloppet, en ränta som idag är 0,5 procent. I det första 
fallet skulle det innebära en kostnad på 3 000 kronor 
om året och i det andra fallet knappt 4 000 kronor. 

Vi bortser från detta med uppskov och ränta, som 
kanske hushållet uppfattar som ganska komplicerat, 
och ser på en situation där hushållet vill flytta till en 
mindre bostad. Om hushållet i det första fallet vill 
flytta till en mindre bostadsrätt, som kostar säg 2,4 
miljoner, så ser vi att intäkterna från försäljningen, 
efter skatt, precis räcker för att köpa den mindre 
bostadsrätten. Hushållet får inget över att dryga ut 
sin pension med, förutom att månadsavgiften blir 
lite lägre. Med tanke på allt besvär med att flytta, och 
att det i vissa situationer är praktiskt att ha en större 
bostad, så kan man förstå att hushållet väljer att inte 
flytta. 

Hur skulle man då kunna ändra realisationsvinst-
beskattningen för att underlätta rörlighet? Jag menar 
att partierna borde kunna komma överens om två 
ändringar.
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1. Ta bort räntan på uppskovet 
Även om räntekostnaden inte är så stor så kan den ha 
psykologiska effekter som innebär att det känns som 
att flytten leder till ökade utgifter. Räntan plus den 
nya lägre avgiften ligger kanske på ungefär samma nivå 
som månadsavgiften för den större bostadsrätten, och 
då känns det inte som om man tjänat så mycket fastän 
man har ett större kapital på banken. Är det ingen ränta 
på uppskovet så blir det psykologiskt lättare att se det 
som att det inte kostar något. De pengar som man får 
loss kan man leva upp och eftersom belåningen typiskt 
sett är låg om det är ett äldre hushåll så blir det ändå 
en hel del pengar över till arvingarna. Med tanke på det 
låga ränteläget är det inte heller någon stor kostnad för 
staten att ta bort räntan på uppskovet – särskilt inte i 
relation till ökningarna i intäkter på grund av förslagen 
i kapitel 3 ovan.

2. Trappa ner realisationsskatten  
utifrån innehavstiden
Få länder har en ”evig” realisationsvinstbeskattning, 
det vill säga att hushållet betalar reavinstskatt obero-
ende av hur länge de haft bostaden. Fokus ligger i de 
flesta länder på att beskatta kortare och kanske mer 
spekulativa bostadsaffärer. Att ha tidsgränser där 
skatten ändras kraftigt skapar dock en situation där 
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det kan vara lönsamt att vänta med att sälja, och det 
är ju precis motsatsen till det vi vill åstadkomma. Föl-
jande variant förefaller då bättre.

Skatten på 22 procent ligger kvar på innehav under 
två år. Sedan minskar skatten med 0,5 procent per år 
tills den når 10 procent efter 26 år. Sedan ligger skatten 
kvar på denna nivå för evigt.

Ser vi på fallen ovan innebär en sådan ändring att 
skatten i det första fallet blir tio procent, det vill säga 
280 000 kronor istället för 616 000 kronor. Köper hus-
hållet en ny bostadsrätt för 2,4 miljoner får de i alla fall 
350 000 kronor i handen att dryga ut pensionen med. 

På kort sikt innebär en sådan skattesänkning förlo-
rade intäkter för staten, men man ska komma ihåg att 
höjningen av fastighetsskatten och minskningen av 
ränteavdragen i kapitel 3 permanent ger högre inkom-
ster till staten. På sikt är det dock troligt att realisa-
tionsvinstbeskattningen ger små intäkter till staten 
om vi antar att priserna nådde en topp kring 2015 och 
att priserna inte kommer att stiga så mycket sett under 
ett antal år. Få hushåll kommer då på sikt att kunna 
sälja till högre priser än vad man betalt. 

Vissa transaktionskostnader i samband med fast-
ighetsköp betalas formellt av köparen. Det gäller 
stämpelskatt och pantbrevsavgift. Stämpelskatten är 
idag 1,5 procent på priset (eller taxeringsvärdet om det 
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är högre) plus 875 kronor. Om fastigheten kostar tre 
miljoner blir alltså stämpelskatten 46 500 kronor. Om 
köparen behöver ta ut större lån än vad som tidigare 
funnits på fastigheten kan denne behöva ta upp ytter-
ligare pantbrev, vilket kostar två procent av beloppet. 
Om köparen lånar två miljoner och det finns gamla 
pantbrev på en miljon blir alltså kostnaden 20 000 
kronor. De underliggande kostnaderna för staten att 
registrera en ny ägare eller utfärda ett elektroniskt 
pantbrev är mycket låga, så det mesta av detta är att 
betrakta som en transaktionsskatt.

Dessa skatter betalas av köparen. På en rationell 
marknad tar köparen hänsyn till dessa skatter vilket 
ska leda till något lägre priser. Även om låga trans-
aktionskostnader är bra för en marknads allmänna 
effektivitet, så är min bedömning att dessa skatter inte 
påverkar säljarna nämnvärt, och det är ju säljarna som 
bestämmer om de ska flytta eller inte. Det är därmed 
inte viktigt att ändra dessa transaktionsskatter för att 
få ett bättre nyttjande av beståndet, och några änd-
ringar behöver alltså inte inkluderas i en bred bostads-
politisk överenskommelse.
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5.3 Regeländringar för att 
underlätta uthyrning av ägda 
bostäder
Under de senaste tio åren har flera åtgärder vidtagits 
för att underlätta privat uthyrning av ägda bostäder 
(bostadsrätter och egnahem). Förslaget i kapitel 4 
var att inte röra regelverket för hyreslägenheter i det 
befintliga beståndet, men öppna för friare hyressätt-
ning i nyproduktionen. När så mycket av reglerna 
behålls för den vanliga hyresmarknaden, med fortsatt 
långa köer på stora delar av hyresmarknaden, är det 
viktigt att bidra till en väl fungerande ”fri” hyresmark-
nad i det befintliga privatägda bostadsbeståndet. I våra 
grannländer Danmark och Norge finns en stor sådan 
marknad som gör det betydligt enklare för den som 
snabbt behöver en hyreslägenhet. Det bör betonas 
att det som diskuteras i detta avsnitt är längre uthyr-
ningar, minst tre månader, och inte att en bostads-
rättshavare ska kunna hyra ut för kortare perioder som 
till exempel vid hotellverksamhet av typen Airbnb. En 
friare uthyrning av ägda bostäder skapar också en viss 
flexibilitet när det gäller upplåtelseformer. Vid stor 
efterfrågan på hyreslägenheter kan det vara en lönsam 
affär att köpa en bostadsrätt och sedan hyra ut den, 
även om generösa skatteregler enbart gäller för uthyr-
ning av en lägenhet. 
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Fri uthyrning utan tidsbegränsning så länge man skö-
ter sin uthyrning. För egnahem och ägarlägenheter är 
det fri uthyrning medan det för bostadsrätter finns 
begränsningar. Mitt förslag är att det tydliggörs att så 
länge som det handlar om längre uthyrningar - minst 
tre månader – så får föreningen enbart säga nej ifall den 
som hyr ut tidigare har misskött uthyrningar, genom 
att till exempel ha stört övriga boende. En varning ska 
då först utfärdas och förbudet mot uthyrning får gälla 
max två år. Föreningen har rätt att ta ut en avgift på tio 
procent av månadsavgiften från den som hyr ut.

När dagens regler infördes vågade den borgerliga 
regeringen inte säga att det skulle vara fri hyressätt-
ning. Därför lade man till en formulering som bedöm-
des leda till marknadshyror, men som enligt min 
mening skapar stor osäkerhet. Den centrala formule-
ringen säger :

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om 
inte en lägre hyra följer av avtalet, fastställa 
den till ett belopp som inte påtagligt överstiger 
kapitalkostnaden och driftskostnaderna för 
bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en 
skälig avkastningsränta på bostadens mark-
nadsvärde.
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Problemet med denna formulering är att det kan råda 
mycket delade meningar om vad som är en skälig 
avkastningsränta. Är det utlåningsräntor på 0,5 pro-
cent, eller den avgäldsränta som används för tomt-
rätter, som ofta ligger kring tre procent, eller är det 
en genomsnittlig avkastning på placering på börsen 
som kanske ligger på fem procent? Och ska det inklu-
dera avskrivning på kanske en procent? Om det är en 
bostad som är värd tre miljoner skulle 0,5 procent leda 
till 1 250 kronor i månaden i påslag utöver drift och 
underhåll, medan fem procent skulle ge ett påslag på 
12 500 kronor per månad. En rimlig – och betydligt mer 
förutsägbar – regel är att den totala hyran inte väsentligt 
får överstiga marknadshyran, som definieras som mest 
sannolik hyra vid uthyrning på en marknad med välinfor-
merade aktörer. Den som försöker lura en hyresgäst, 
och till exempel får denne att skriva på ett kontrakt på 
säg 20 procent mer än för andra liknande lägenheter 
som hyrts ut, blir då skyldig att sänka hyran. Vägled-
ning till denna hyresnivå kan man även från den del av 
hyresmarknaden där det är någorlunda balans, typiskt 
sett nyproducerade hyresrätter.

I debatten klagas på de höga hyrorna vid andra-
handsuthyrning, särskilt i Stockholm. Ökat och mer 
blandat byggande och tydligare regler om uthyrning 
bör dock öka utbudet och pressa ner dessa hyror på sikt.
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Hyresgästens skydd mot oskäliga hyror består dock 
också i att hyresgästen snabbt kan säga upp kontrak-
tet. Idag kan hyresgästen säga upp kontraktet med 
en månads varsel. Jag kan dock tänka mig att om det 
ursprungliga kontraktet är på mer än sex månader så ska 
hyresgästens uppsägningstid vara längre, förslagsvis två 
månader. Då är det ju en uthyrare som letar efter mer 
långsiktiga hyresgäster och som kan behöva mer tid 
för att hitta en ny pålitlig hyresgäst. Idag kan dock även 
hyresvärden säga upp kontraktet med tre månaders 
varsel, även om det är ett längre kontrakt med mer än 
tre månader kvar. Jag menar att ska det bli en lite mer 
långsiktig hyresmarknad i det ägda beståndet ska uthy-
raren vara bunden under hela den överenskomna tiden. Är 
kontraktet exempelvis för ett år ska hyresgästen veta 
att hyresvärden är bunden hela tiden och inte behöva 
oroa sig över att hyresvärden plötsligt säger upp kon-
traktet. 

Man kan även diskutera om det behövs åtgärder 
som gör det enklare att hyra ut delar av en bostad, men 
jag bedömer att denna fråga inte är så viktig att den 
behöver vara en del av en bred politisk överenskom-
melse. Vissa sådana åtgärder kan dock ses som kopplat 
till äldres boende och tas upp i nästa avsnitt.
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5.4 Äldres boende
En grupp som ofta har många kvadratmeter per person 
är de över 60 år. Sannolikt gäller det särskilt i det ägda 
beståndet, men även i det hyrda beståndet. Förkla-
ringen är enkel. Man var en större familj tidigare och 
så flyttade barnen hemifrån och så kanske en i paret 
avled. Som diskuterats ovan kan det vara så att man 
tycker man har råd med en större bostad och att det i 
vissa lägen är praktiskt. Med dagens regler tjänar man 
som sagt inte heller så mycket på att flytta. Ju äldre 
man blir desto mer opraktiskt blir det dock med en 
stor bostad, samtidigt som man kanske inte längre 
orkar ta itu med en flytt. Att bo ensam i en stor bostad 
kan innebära både ett dåligt nyttjande av beståndet 
och att man blir isolerad - även om hemtjänsten kom-
mer ett antal gånger per dag.

Äldreomsorgen är ju ett kommunalt ansvar, men 
staten kan ge ekonomiskt stöd till olika kommunala 
verksamheter som rör äldres boende. Det kan vara 
stöd till rådgivning och för att underlätta flytt till något 
som är mer passade. Formen kan exempelvis vara ett 
bidrag som täcker direkta flyttkostnader om det är ett 
hushåll med lägre inkomster. Det kan också vara stöd 
till bostadsanpassningar som gör det lättare att hyra 
ut delar av ett hus, vilket kan aktualiseras i situationer 
där den äldre vill bo kvar men inte riktigt har råd.
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Den samarbetsmodell kring bostadsförsörjning 
som beskrevs i kapitel 3 innebär att det finns ett forum 
även för att gå igenom situationen för äldre och till-
gången till olika typer av äldreboende till rimliga pri-
ser/hyror. Det som behövs för att relativt friska äldre 
ska flytta är rimligen prisvärda äldreboenden med 
begränsad service som inte är behovsprövade. Dis-
kussionerna mellan stat och kommuner kan i sin tur 
leda fram till att man ser behov av ytterligare statliga 
åtgärder.
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Sammanfattning
• Reavinstskatten trappas ner stegvis från 22 

procent till 10 procent med en sänkning på 
0,5 procent för varje års innehavstid. Upp-
skovsräntan tas bort.

• Fri uthyrning av bostadsrätter så länge som 
uthyrning inte leder till störning. Fören-
ingen kan dock ta ut en avgift på 10 procent 
av månadsavgiften.

• Fri hyressättning vid uthyrning av bostads-
rätter och egnahem. Uthyraren är bunden 
under hela den överenskomna kontraktsti-
den men hyresgästen har alltid rätt att säga 
upp med två–tre månaders varsel.

• Särskilt program med rådgivning och stöd 
till äldre som bor stort och som vill flytta 
till någon form av äldreboende inrättas. 
Utvecklingen av äldreboendet blir också en 
punkt i samtalen mellan stat och kommun 
enligt förslaget ovan.
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De tre aspekter som nämns i rubriken täcks ibland 
alla under begreppet finansiering, men som framgår 
nedan är det viktigt att diskutera dem var för sig.

6.1 Resurser
I debatten om bostadsbyggandet kunde man särskilt 
för några år sedan läsa att det kan vara svårt att få fram 
resurser för ett byggande som vänder sig till grupper 
med lägre inkomster. Då tänkte man på företagens 
resurser i form av personal och maskiner, och kanske 
särskilt personer med kompetens för att leda byggpro-
jekt.

Under det senaste året har det byggande som i för-
sta hand vänder sig till grupper med högre inkomster 

Resurser,   
finansiering  
och risktagande

Kapitel 6
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gått ner och därmed har frågan om tillgängliga resur-
ser i form av arbetskraft och maskiner blivit lite min-
dre aktuell. Det är dock fortfarande ett högt byggande 
totalt sett. Som exempel pågår en rad stora infrastruk-
turprojekt.

Samtidigt får vi inte glömma bort att Sverige är 
ett litet land i en värld med låga transportkostnader. 
Redan idag finns en stor import av arbetskraft och 
komponenter till byggprojekt. Företag som BoKlok 
tillverkar exempelvis det mesta av sina hus i andra 
länder. I de stora infrastrukturprojekten har många 
uppdrag gått till utländska företag och konsortier med 
företag från olika länder. 

I grunden handlar dock resursfrågan inte om 
bostadspolitik utan om makroekonomi. En gång i tiden 
fanns byggarbetsnämnder som gav tillstånd till bygg-
starter för att undvika överhettning. Idag litar vi i högre 
grad på att ”marknaden” – lokalt och globalt – kan 
hantera en situation med en stor efterfrågan på vissa 
produktionsfaktorer. Finns det brist på en viss typ av 
arbetskraft räknar vi med att inflödet – från andra län-
der och från andra yrkesgrupper – till den arbetsmark-
naden ökar, samtidigt som företagen organiserar om 
sin produktion så att denna typ av arbetskraft behövs 
i mindre utsträckning. En sådan omorganisering kan 
också innebära att företagen importerar mer.
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I denna skrift kommer därför inte resurstillgången 
att diskuteras mer – och om det behövs åtgärder för 
att bromsa volymerna inom byggsektorn får det bli en 
diskussion om var denna inbromsning i så fall ska ske. 
Enligt min mening bör det dock inte ske inom bostads-
byggande som vänder sig till bredare grupper. Blir det 
istället en inbromsning av ekonomin och tendenser 
till lågkonjunktur kan staten fokusera sina stöd just 
till den sektorn, istället för ökning av ROT-avdrag eller 
liknande.

6.2 Finansiering och risk
De låga räntorna idag pekar på att det allmänt sett 
finns gott om kapital på världsmarknaden. Det globala 
pensionssparandet är högt, det finns länder med stora 
handelsöverskott (särskilt oljeländer) som vill placera 
pengar på ett sätt som ger inkomster i framtiden och 
det finns ett allt större antal väldigt rika personer som 
letar efter investeringsmöjligheter.

Det finns också en trend mot att investerare vill 
placera i alla fall en del av sina pengar i tillgångar som 
också bidrar till samhällsutvecklingen. Det finns en 
marknad för så kallade gröna obligationer och en stor 
bank i Sverige har bedömt att det bör finnas en mark-
nad för bostadsobligationer som särskilt ska fokusera 



Hans Lind

102

på projekt som underlättar för människor med inkom-
ster under genomsnittet. Stora investerare vill inves-
tera en del av sina pengar för att bidra till social håll-
barhet och kan då acceptera en något lägre avkastning.

Det stora problemet, som jag ser det, är att ett ökat 
byggande som vänder sig till grupper med inkomster 
under genomsnittet kan bli mer riskfyllt. Även om 
dessa bostäder kommer att vara relativt billiga kom-
mer de ändå att vara dyrare än äldre bostäder. Kommer 
det en allvarlig ekonomisk nedgång så kommer många 
att söka sig bort från nyproduktion. Detta mönster var 
tydligt i samband med krisen i början av 1990-talet.

På något sätt måste riskerna för detta byggande 
spridas på flera händer: stat, kommun, företag som 
bygger, de som skjuter till kapital, de som köper och så 
vidare. Det är dock svårt att se att stora bostadsbehov 
bland grupper med lägre inkomster kan hanteras utan 
att staten är med och tar en del av riskerna i nypro-
duktionen. Den bostadsfinansieringsutredning som 
publicerades i slutet av 2017 – som dock hade ett fokus 
mot områden med vikande befolkning – pekade bland 
annat på behov av statliga garantier för topplån (SOU 
2017:108).

Min bedömning är att det behövs ett brett program 
för ökat statligt risktagande som fokuserar både på dem 
som bygger hyreshus och dem som bygger bostäder för 



Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse

103

försäljning. Vid sidan av garantier till topplån kan 
det handla om hyresgarantier till företag som byg-
ger hyresrätter. Det kan även handla om att staten är 
beredd att ta en del av hushållens förluster för dem 
som köper i den billigare delen av nyproduktionen. Vid 
ett eventuellt större prisfall eller om hushållet måste 
sälja på grund av arbetslöshet eller skilsmässa kan 
det vara motiverat att staten tar en del av hushållens 
förlust. Även om fokus i denna rapport ligger på orter 
med störst bostadsbrist kan liknande modeller använ-
das för stöd till byggande i glesbygd, vilket föreslogs i 
den ovannämnda utredningen.

Men hur är det då med direkta subventioner till 
byggande? Sådana subventioner kan vara motiverade 
om kostnader är höga och dessa kostnader speglar 
underliggande resursförbrukning. I debatten om 
höga byggkostnader blandar man dock ihop de priser 
som byggföretagen begär och de underliggande kost-
naderna. Går det att sälja bostadsrätter till priser på 
säg 80 000 kronor per kvadratmeter (inklusive lån i 
föreningen) och de underliggande kostnaderna på en 
fungerande marknad är säg 30 000 kronor så blir det 
en huggsexa om mellanskillnaden på 50 000 kronor. 
Alla från markägare till byggnadsarbetare vill ta del av 
detta överskott och se till att de får högre inkomster 
än normalt. Genom ökat utbud av mark och genom att 
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företagen gör allt mindre på plats med svensk arbets-
kraft sätter man dock press på dessa kostnader. I Tysk-
land sker nationella ramöverenskommelser mellan 
stat och byggbranschen, där branschen förbinder sig 
att leverera inom vissa kostnadsintervall.

Att få ner kostnaderna kan dock ta tid. En rimlig 
del i en kompromiss är därför att ha kvar det inves-
teringsbidrag till relativt billiga hyreshus som fanns 
under förra mandatperioden, men som togs bort i 
Moderaternas och Kristdemokraternas budget hös-
ten 2018. Ett återinfört investeringsstöd till bostäder 
finns ju också med i Januariöverenskommelsen.  Där 
sägs ”Stöden koncentreras och effektiviseras samt rik-
tas om mot hyresrätter i hela landet.” (Sidan 11.). Vad 
detta konkret innebär får väl framtiden utvisa. Som 
visas i Karlbro och Lind (2017) är det ”gamla” investe-
ringsstödet så utformat att det främst blir lönsamt där 
hyresnivån från början är relativt låg. Ett bättre riktat 
investeringsstöd borde i så fall stimulera byggande 
även i områden där hyresnivån från början är relativt 
sett högre. I en bredare politisk överenskommelse kan 
sägas att stödet ska fasas ut när ett breddat byggande 
tagit fart och ökat utbudet av relativt sett billigare 
bostäder. 

Staten kan som nämndes i kapitel 2 behöva hjälpa 
till att lösa upp lokala knutar kopplade till infrastruk-
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tur. Staten ska dock vara noga med att de åtgärder som 
får stöd har långsiktigt värde och är viktiga även om 
det skulle ske en nedgång i bostadsefterfrågan.

Historien visar att statligt engagemang i bostads-
byggandet kan bli kostsamt. Risken för det måste 
dock vägas mot de ekonomiska och sociala risker som 
bostadsbrist innebär. Ur ett bredare nationalekono-
miskt perspektiv har bostadsöverskott också fördelar. 
Blir det lättare att hitta en bostad på en annan ort kan 
det underlätta flytt till orter där det finns bättre jobb. 
Lägre priser och hyror som följd av ett bostadsöver-
skott gör att löner inte behöver höjas så mycket vilket 
stärker den svenska konkurrenskraften. Kostnaderna 
för sociala myndigheter sjunker också. Det är väl en all-
män sanning att om man vill nå ambitiösa mål så måste 
man vara beredd att ta risker, och det finns som sagt 
positiva samhällsekonomiska effekter av ett bostadsö-
verskott så riskerna är enligt min mening värda att ta.

Även på lokal nivå kan man tänka sig olika former av 
allianser mellan offentliga och privata aktörer för att 
få fram kapital, utnyttja olika gruppers kunskaper och 
dela risker. Berggren med flera (2017) beskriver som 
nämnts tidigare några historiska exempel på hur detta 
gjorts i olika städer i Sverige.

Lokala allianser där privata och offentliga aktörer 
delar riskerna kan ta sig många olika former. Företag 
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eller kommunen kan exempelvis förbinda sig att hyra 
ett visst antal lägenheter i ett hyresprojekt. En annan 
möjlighet är att investerare kan behålla vissa lägen-
heter för uthyrning ifall det visar sig svårt att sälja till 
förväntat pris. Här kan det behövas justeringar i regel-
verket, förslagsvis så att den som bygger ett bostads-
rättshus har rätt att behålla vissa lägenheter som kan 
hyras ut utan begränsningar och där dessa lägenheter 
inte kan lämnas tillbaka till föreningen. Det kan också 
vara dags att utreda ägarlägenheter igen för att skapa 
en bostadsform som även kan fungera som investe-
ringsobjekt både för privatpersoner och företag. En 
sådan utredning är dock inget som behöver tas med i 
en bred bostadspolitisk överenskommelse.

I Januariöverenskommelsen sägs att det ska tillsät-
tas en ”utredning av förenklade redovisningsregler 
som medger längre avskrivningstider för allmännyt-
tan på svaga bostadsmarknader” (sidan 11). Sådana 
längre avskrivningstider kan minska den hyra som 
bedöms som nödvändig för att ett byggprojekt ska bli 
ekonomiskt lönsamt. Det är inget fel med en sådan 
utredning. Min bedömning är dock att ifall en regering 
vill att det byggs mer i osäkrare lägen, vare sig det är på 
mindre orter eller i utkanten av en stad, så krävs mer 
direkta åtgärder. Sådana kan vara statliga garantier 
och infrastrukturstöd. Den typen av förlängda avskriv-
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ningstider som föreslås i Januariöverenskommelsen 
kan minska den hyra som bedöms som nödvändig 
för bostadsföretaget, men det skulle även ett sänkt 
avkastningskrav kunna göra. 

De allmännyttiga företagen ska agera ”affärsmäs-
sigt”, och det kan vara bra att en utredning ser närmare 
på hur det ska tolkas i olika situationer. En aspekt av 
detta som flera allmännyttiga företag lyft fram är att 
de riskerar att i redovisningen behöva skriva ner vär-
det på sina nybyggda bostäder därför att marknadsvär-
det bedöms vara lägre än produktionskostnaden. En 
sådan nedskrivning kan i sin tur leda till att företaget 
redovisar en stor förlust när de bygger nytt. Bakomlig-
gande frågor här är både redovisningsregler och hur 
fastigheter som normalt inte säljs på den öppna mark-
naden (som nybyggda hyreshus) ska värderas. Även 
det bör en utredning se närmare på.

6.3 Bolånetak,  
amorteringskrav  
och skuldkvotstak
I grunden är det bra att den som köper har en ordent-
lig kontantinsats och det är vettigt att den som lånar 
mycket amorterar betydande belopp. I många andra 
länder ligger kraven i båda dessa avseenden högre än 
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i Sverige. Hade vi i Sverige haft liknande regler i slutet 
av 1990-talet hade vi sannolikt inte fått den dramatiska 
prisökning vi haft. Ett skuldkvotstak (lån i relation till 
inkomst) är dock enligt min mening mer tveksamt 
om det redan finns bolånetak och amorteringskrav. 
En person kan ju vilja köpa en större bostad och hyra 
ut delar av den tills en större bostad behövs och det 
omöjliggör ett skuldkvotstak.

Det är dock en svår balansgång mellan att försöka 
minska belåningen för att öka den finansiella stabili-
teten utan att det leder till minskat byggande och till 
prisfall. Därmed är det enligt min mening inte lämpligt 
att ta in dessa frågor i den bostadspolitiska överens-
kommelsen. Vissa justeringar av reglerna skulle dock 
behövas och även en diskussion med banksektorn om 
vad som är rimliga inkomstkrav för utlåning. Stödet 
för dem som vill köpa som föreslogs i kapitel 3 (sub-
ventionerat bosparande och vissa statliga garantier) 
innebär inte att de generella reglerna behöver ändras.
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Sammanfattning
• Investeringsstödet till billigare hyresrätter 

blir kvar tills vidare.

• Staten kan ge hyresgarantier till den som 
bygger hyresrätter som är viktiga för 
bostadssituationen för hushållen med 
inkomster under genomsnittet. Hyresga-
rantin bör dock vara tidsbegränsad, för-
slagsvis till en femårsperiod. Staten kan 
även ge vissa garantier till den som bygger 
bostadsrätter till samma målgrupp, det vill 
säga som säljs till relativt låga priser.

• Staten kan ge kommuner bidrag till infra-
struktur som krävs för att öppna upp nya 
områden för blandat bostadsbyggande.

• Uppmaning till lokala aktörer att samarbeta 
för att minska och sprida risker för ett åstad-
komma ett mer socialt hållbart bostadsbyg-
gande. Finns behov av regelförändringar 
för att underlätta detta lovar staten att göra 
detta snabbt.
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En förutsättning för en bred bostadspolitisk 
överenskommelse är att inblandade parter uppfattar 
att det är en rimlig avvägning mellan olika intressen. 
Alla ska uppfatta att de har fått ta och ge i ungefär 
samma omfattning. Förslagen i de tidigare kapitlen ska 
här kommenteras ut två olika perspektiv. Det första är 
vad vi kan kalla ett klassiskt höger-vänster-perspektiv 
(marknad kontra politik) och det andra utifrån ett 
intresseorganisationsperspektiv (hyresgästförening, 
villaägarna, bostadsrättsorganisationer).

Ur ett marknadsperspektiv är naturligtvis öppnan-
det av en liten fri hyressektor ett viktigt steg. Efter 60 
års diskussioner skapas en delmarknad utanför kollek-
tiva förhandlingar och bruksvärdesprövningar. Sats-
ningar på billigare bostäder har handlat mycket om 
billiga hyresrätter, men förslagen ovan betonar lika 
mycket att det behöver byggas billigare ägda bostäder. 
Ur det perspektivet är förslaget mer borgerligt inrik-

Avslutning
Kapitel 7
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tat. I förslaget ingår även stöd som syftar till att fler än 
idag ska ha möjlighet att köpa en bostad. Friare regler 
för uthyrning av ägda bostäder och bostadsrätter ingår 
också i paketet. Även om inte det formella regelverket 
ändras så betonas också att kommunerna inte ska gå in 
så mycket i detaljer utan lämna mer till fastighetsut-
vecklare och byggföretag. 

Ses å andra sidan förslagen ur ett vänsterperspek-
tiv tydliggörs det offentligas övergripande ansvar för 
att producera tillräckligt mycket bostäder. Ett ökat 
statligt engagemang när det gäller att ta en del av de 
risker som bostadsbyggandet är förknippat med är 
en del av detta.  Om inte frivilliga åtgärder hjälper ska 
kommunerna få starkare styrmedel för att skapa ett 
mer blandat byggande och snabbare genomförande. 
På den nationella nivån görs heller inga avsteg från den 
generella bostadspolitiken, även om de kommuner 
som vill får testa en modell med inkomstkvoterade 
bostäder. Låginkomstprofilen i förslagen kan också 
ses som en vänsterprofil, liksom höjningen av fastig-
hetsskatten och nedtrappningen av ränteavdragen. 
Hyreshöjningar vid renoveringar begränsas, vilket är 
viktigast för dem som har låga inkomster. I Januariö-
verenskommelsen finns dock inget av detta med.

Även om jag tänker mig en överenskommelse mel-
lan politiska partier i riksdagen är det naturligtvis bra 
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att även se förslagen ur olika intresseorganisationers 
perspektiv och se om det kan vara acceptabla för dem. 
En hyresgästorganisation kan se förslaget som en 
reträtt eftersom det skapas en sektor med friare hyres-
sättning i nyproduktionen. Däremot är det knappast 
någon stor uppoffring eftersom hyrorna i nyproduk-
tion redan är höga. Dessutom rörs inte regelverket 
för det befintliga beståndet. Det som är positivt ur ett 
hyresgästperspektiv är att hyreshöjningar vid renove-
ringar begränsas och att skatte- och avdragsreglerna 
ändras så att skattebördan utjämnas mellan dem som 
bor i hyresrätt och dem som bor i bostadsrätt eller en 
ägd bostad.

Villaägarna och bostadsrättsorganisationerna ser 
nog inte positivt på sänkta ränteavdrag och att fast-
ighetsskatten höjs för vissa. Som framgått av beräk-
ningarna ovan är dock inte höjningarna större än 
att de bör täckas av ökningar i disponibla inkomster 
under perioden. I förslagen ovan finns dock också en 
sänkt reavinstskatt och borttagande av räntan på upp-
skjuten reavinstskatt, samt också stöd som ska göra 
det möjligt för fler att äga sin bostad. Att billiga ägda 
bostäder betonas lika mycket som billiga hyresrätter 
bör dessa organisationer också se positivt på.

Sedan får läsaren inte glömma bort att denna rap-
port främst är tänkt att kunna vara grunden för en 
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första förhandlingsomgång. Många justeringar och 
kompletteringar kan förväntas i takt med att förhand-
lingarna fortlöper. Alla har dock ett ansvar för att fun-
dera på vad man är beredd att ge upp för att det faktiskt 
ska bli en bred bostadspolitisk överenskommelse och 
viktiga förändringar på bostadsmarknaden.
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