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En bostadsmarknad för 
ett starkare Sverige

Tor Borg är nationalekonom och arbetar med analys av bostadsmarknad och 
bostadsfinansiering på Boverket. Han har en bakgrund som bland annat nordisk 

analyschef på en internationell fastighetsrådgivare, chefekonom på SBAB och 
makroekonomisk analytiker i både privat och offentlig sektor.

Sammanfattning

Bostadsmarknaden har en stor betydelse för Sverige, både på kort och lång 
sikt. I det korta perspektivet kan en rad åtgärder bidra både till att förhind- 
ra marknaden från att falla, upprätthålla bostadsbyggandet samt skydda 
boende som kommer i kläm. På längre sikt behöver flera strukturproblem 
åtgärdas. Utbudet måste följa efterfrågan bättre, trösklarna in på bostads-
marknaden måste sänkas och det befintliga bostadsbeståndet måste bör-
ja användas betydligt mer hållbart och effektivt. Det är hög tid att vidta 
nödvändiga åtgärder för att få till en mer välmående och välfungerande 
bostadsmarknad: 

• Intensifiera kommunernas arbete med att förhindra vräkningar för
hushåll som hamnat i akuta bostadsproblem på grund av pandemin.
Bredda och öka också bostadsbidragen.

• Vid tecken på att bostadsbyggandet börjar falla kraftigt kan staten till- 
 fälligt skruva upp nivåerna på det befintliga investeringsstödet för att

stimulera, med villkor att de nya bostäderna ska gå till de som bäst  
behöver dem. Man kan också bredda de statliga kreditgarantierna för  
att förhindra att pågående bostadsprojekt stannar av i brist på finansiering.

• Överväg subventioner av ROT-arbeten för bred stimulans av efterfrå- 
 gan i samhället, gärna med inriktning mot energieffektiviseringar

och hållbar utveckling. Öka också utrymmet för offentliga investe- 
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ringar i miljövänlig och hållbar infrastruktur, bygg fler äldreboenden,  
skolor och idrottshallar.

• Anpassa och vässa flera regelverk så att de underlättar bostadsbyggan- 
 det. I dag förhindras, försenas och fördyras byggandet av flera moment.
• Ta bort amorteringskraven på bolån i dess nuvarande form. Inför i ställ- 
 et lånerestriktioner som stärker den finansiella stabiliteten utan att

stänga ute förstagångsköpare. Se över hur bankernas kreditbedöm- 
 ningar kan förbättras, framför allt om de höga kalkylräntorna i  

kvar-att-leva-på-kalkylerna verkligen behövs. Se även över reglerna för  
ränteskillnadsersättning vid lösen av bolån.

• Förändra kösystemen i de kommunala bostadsförmedlingarna. Behov
måste gå före kötid vid tilldelning av hyreskontrakt.

• Fortsätt arbetet med att införa mer marknadsmekanismer i hyressätt- 
 ningen.
• Skatteväxla flyttskatter mot boendeskatter. Sänk avgifterna för lagfart

och pantbrev och sänk även reavinstskatten vid bostadsförsäljning.
Överväg också att begränsa ränteavdraget och att öka uttaget av fastig- 

 hetsskatt.
• Hitta nya former för att underlätta och stimulera andrahandsuthyr- 
 ning av bostäder, exempelvis skulle de kommunala bostadsförmed- 
 lingarna kunna förmedla andrahandskontrakt.
• Se över systemet med bostadsbidrag och bostadstillägg och gör det till- 
 gängligt för fler än i dagsläget. Stärk också kommunernas möjligheter

att arbeta med sociala kontrakt för de som hamnat utanför bostads- 
 marknaden. 
• Låt staten ta ett större ansvar för den sociala bostadspolitiken, både när 

det gäller regler, styrning och ekonomiska medel. Exempelvis kan
staten ta över den kommunala hyresgarantin, som kan lämnas då en
hyresgäst har svårt att få hyreskontrakt. Kanske är det också dags att
börja bygga en svensk social bostadssektor?

Prioritera upp 
bostadsfrågan på agendan 

Syftet med det här kapitlet är att diskutera några bostadspolitiska väg-
val som måste göras på kort sikt – men också på lite längre sikt för 
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att Sverige ska få en välfungerande bostadsmarknad som kan vara det 
smörjmedel för ekonomin den borde vara och inte den tillväxtbroms 
som den faktiskt på många sätt är i dag. Det finns en tydlig och uppen-
bar koppling mellan en välmående bostadsmarknad och en välmående 
ekonomi. Bostadsfrågan har under lång tid varit politiskt nedpriori-
terad. Det finns högvis med utredningar, analyser och reformförslag, 
men nästan samtliga har lagts i byrålådan utan åtgärd. Det speciella 
läge vi befinner oss i för tillfället, med coronapandemin och en eko-
nomisk kris, gör de här frågorna mer angelägna än någonsin tidigare. 
Det borde finnas en större förståelse för behovet av bostadsreformer 
och också en större vilja att ro i land dessa reformer, om vi ska ge den 
svenska ekonomin den omstart den så väl behöver. 

Den svenska fastighets- och bostadssektorn verkar än så länge ha drabb-
ats mindre av pandemin än många andra branscher. Det innebär inte att 
den är utom fara. Tvärtom så finns det både en hög konjunkturkänslig-
het i sektorn och ett stort beroende av ett fungerande finansieringssystem 
hos både företag och hushåll. Bostadsmarknaden lider också av ett antal 
välkända strukturproblem som kan sätta käppar i hjulen för den omstart 
som den svenska ekonomin behöver. Krångliga regler och omständliga 
processer hindrar ett flexibelt bostadsbyggande. Inträdeshinder för första-
gångsköpare och andra, unga såväl som gamla, som står utanför bostad 
och inlåsningar i befintliga boenden hindrar rörlighet på både bostads- 
och arbetsmarknad.

Fastigheter och bostäder är viktiga 
beståndsdelar i den moderna ekonomin

Fastighetssektorn är en stor och viktig del av den svenska ekonomin. Stora 
värden finns bundna i fastigheterna och den årliga omsättningen inom 
sektorn är betydande. Under 2019 sysselsatte fastighetsförvaltning drygt 
70 000 personer och stod för elva procent av den privata sektorns föräd-
lingsvärde. Bostadsinvesteringar stod under samma år för fem procent av 
bruttonationalprodukten och investeringar i andra fastigheter för sex pro-
cent. Sektorn är också viktig för att den bidrar till att skapa förutsättningar 
för andra sektorer. En aktiv och förändringsbenägen fastighetssektor som 
kan tillhandahålla de bostäder och lokaler som efterfrågas i ett föränder-
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ligt samhälle bidrar i hög grad till att öka flexibiliteten, innovationskraften 
och dynamiken i hela ekonomin. En stabil fastighetssektor som erbjuder 
långsiktiga och hållbara lösningar för de delar av samhället som behöver 
sådana, till exempel skolor, sjukhus, äldreboenden, industri, transport, 
forskning och utveckling, bidrar till ökad trygghet och stabilitet för både 
hushåll, företag och offentliga aktörer.

För de flesta av oss är utvecklingen på bostadsmarknaden en mycket vik-
tig faktor för vår privatekonomi. Boendekostnaden tar i genomsnitt drygt 
en femtedel av vår inkomst efter skatt, för en del betydligt mer än så. Det 
samlade värdet av hushållens småhus och bostadsrätter motsvarade för 
tjugo år sedan två års nettoinkomster, i dag närmar det sig fyra årsinkomst- 
er. Hushållens bolånestock motsvarar i dag drygt 90 procent av BNP, att 
jämföra med väl under 50 procent för tjugo år sedan. Bland de som tog nya 
bolån under 2019 motsvarade lånet, i genomsnitt, nästan fyra gånger deras 
nettoinkomst. Ändrade hyres-, pris- och räntenivåer kan därför påverka 
vår plånbok och vårt konsumtionsmönster både snabbt och kraftfullt.

Men bostadsmarknaden påverkar faktiskt våra livsbetingelser i bredare 
och mer långsiktig bemärkelse än så. Balansen mellan utbud och efterfrå-
gan på bostadsmarknaden och tillgången till boende påverkar våra möjlig-
heter att flytta hemifrån när vi är unga, att skaffa utbildning och jobb, att 
bilda och ta hand om en familj, att gå i pension och att få en god ålderdom. 
Bostäder påverkar i stort sett alla aspekter av samhällsutvecklingen och 
en sund bostadsmarknad är ett grundfundament i ett hållbart samhälls-
bygge. Inte minst hänger sociala aspekter som integration, trygghet och 
jämställdhet ihop med bostadsfrågorna. 

Bostadsmarknaden sätter i stor utsträckning ramarna för vad som är 
möjligt att åstadkomma på arbetsmarknaden. En flexibel arbetsmarknad 
kräver att både arbetstagare och arbetsgivare är flexibla, inte minst gäll-er 
det geografiskt. Bostadsmarknaden är mycket viktig för hur matchningen 
på arbetsmarknaden fungerar. Finns det inte snabb tillgång till adekvata 
bostäder där efterfrågan på arbetskraft är som störst så riskerar vi att tap-
pa arbetstillfällen och gå miste om värdefull tillväxt. Även när det gäller 
utbildning så är det viktigt att brist på boendelösningar inte sätter käppar i 
hjulet för de som vill höja sin och (landets) kompetens och förmåga. Vi har 
nått en punkt där det är nödvändigt att byta politiska glasögon och sluta 
betrakta bostadsmarknaden som ett enskilt politikområde och istället se 
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den som det grundfundament i samhällsbygget som den faktiskt är.

Starka trender 
påverkar marknaderna

Bostads- och fastighetsmarknaderna är starkt påverkade av långsiktiga 
trender som digitalisering, urbanisering och globalisering. Även demogra-
fiska trender, som en åldrande befolkning, påverkar liksom strävan efter 
ökad hållbarhet. Möjligen finns det också en trend mot ökat säkerhetstänk- 
ande, så som skydd mot naturkatastrofer, olyckor, terrorism, brottslighet, 
cyberhot och nu kanske också pandemier, där de fastigheter och bostäder 
som erbjuder ett bättre skydd mot eventuella hot också blir mer efterfrå-
gade. Coronapandemin lär förstärka och påskynda några av dessa trender, 
som digitaliseringen av arbetsliv och handel, medan den kanske undermi-
nerar och förändrar några, till exempel globaliseringen av produktions- 
och logistikkedjor. Mest påtaglig för fastighetssektorn kommer sannolikt 
den accelererade omvandlingen av detaljhandeln från fysiska butiker till 
e-handel att vara. Möjligen kan vi få se en ökad konvertering av lokaler till 
bostäder i vissa orter.

Karantän och hemmaarbete har satt fingret på kopplingen mellan, eller 
snarare separationen av, arbetsplats och bostad. För första gången sedan 
vi lämnade det traditionella jordbrukssamhället på 1800-talet har väldigt 
många haft sin fysiska arbetsplats i sitt eget hem. Det är ännu för tidigt att 
säga hur mycket det kommer att påverka arbetsliv och bostadsmarknad. 
Ett möjligt utfall är att en ökad del av arbetet kommer att utföras hem- 
ifrån även när pandemin är över, och att efterfrågan på traditionellt kon-
torsutrymme inne i städerna därmed skulle minska. Möjligen kan också 
efterfrågan på stadsnära boende bli mindre om behovet av att dagspendla 
till centrum avtar. Skulle så vara fallet så skulle trycket på innerstädernas 
bostads- och lokalmarknader minska. Sannolikt skulle detta också ytterli-
gare stimulera efterfrågan på ekonomiska och hållbara delningslösningar 
när det gäller kontorsarbetsplatser och andra lokalytor. Det finns mycket 
att tjäna på en ökad delning av lokalytor i form av effektivare utnyttjande 
av befintliga resurser.1

1 IVA (2020) utvecklar vad olika aktörer kan göra för att underlätta en ökad delning.
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Utöver att vara påverkad av trender så har bostads- och fastighetssektorn 
en inneboende känslighet för konjunkturläget och den finansiella stabili-
teten. Känsligheten är ömsesidig, några av våra största ekonomiska kriser 
har haft sitt epicentrum i sektorn. Coronapandemin har slagit till vid en 
tidpunkt då de flesta fastighetspriser nått historiskt höga nivåer. Hyres-
vakanserna i både bostads- och lokalfastigheter har överlag varit mycket 
låga de senaste åren och hyresnivåerna har successivt skruvats upp i de 
delar där det råder marknadsprissättning. Låga och sjunkande räntor har 
varit en drivande faktor bakom prisuppgången. Transaktionsmarknaden 
för kommersiella fastigheter, av vilka hyresbostäder är en betydande del, 
har gynnats av god tillgång till finansiering och ett ökande intresse från 
både inhemska och utländska investerare.

Efter den globala finanskrisen 2008–2009 har finansieringsförutsättning-
arna förändrats en del, både för fastighetsbolag, bostadsutvecklare och bo-
stadsägande privatpersoner. Kravet på hur mycket eget kapital bankerna 
måste hålla i förhållande till utlåning har ökat. Likaså har kraven på hur 
bankerna behandlar risker skruvats åt, exempelvis har Finansinspektionen 
infört ett golv för hur låg risk ett bolån får åsättas och även föreslagit ett golv 
för risken i lån till fastighetsägande företag. Åtstramningarna syftar till att 
stärka den finansiella stabiliteten men får även som effekt att det blir dyrare 
att låna pengar för att bygga eller köpa bostäder. För hushåll som vill låna 
för att köpa en bostad har Finansinspektionen infört både bolånetak, som 
begränsar lånebeloppet till 85 procent av marknadsvärdet, och amorterings-
krav, som innebär obligatorisk amortering utifrån hur stort lånebeloppet är i 
förhållande till marknadsvärde och låntagarens inkomst.

De striktare kraven på bankerna har, i kombination med ihållande låga 
räntenivåer och pensions- och sparbolags sökande efter möjligheter att 
få avkastning på sina investeringar, varit en drivande faktor bakom att 
nya finansieringsformer vuxit fram de senaste åren. Större fastighetsbo-
lag och bostadsutvecklare finansierar sig numera ofta genom att emittera 
obligationer och certifikat på kapitalmarknaden. Även annan finansiering 
utanför bankerna har blivit vanligare. På privatsidan har storbankerna 
successivt tappat marknadsandelar till mindre banker. Bolånefonder som 
långivare har också börjat växa fram de senaste åren. I grunden är en bre-
dare och mer diversifierad tillgång till finansiering av godo både för fastig-
hetssektorn och ekonomin i stort. Det innebär dock att riskerna förskjuts 
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och ställer nya krav på myndigheternas bevakning, bedömning och regle-
ring av finansmarknaderna. Och trots de nya finansieringsmöjligheterna 
utanför traditionella storbanker, så är banksystemet fortfarande i hög grad 
exponerat mot bostads- och fastighetssektorn, genom lån till både fastig-
hetsbolag, bostadsbyggare, bostadsrättsföreningar och till villa- och bo-
stadsrättsägare, vilket innebär att det finns en hög grad av ömsesidigt be-
roende mellan fastighets-/bostadsmarknader och finans-/lånemarknader. 

Ingen stor pandemieffekt på 
bostadsmarknaden – än så länge

Innan pandemin slog till var bostadsmarknaderna och bostadsbyggandet 
inne i en återhämtning efter den tvååriga inbromsning som följde på en 
överhettningsliknande situation 2017. Bostadsrättspriserna steg med nästan 
75 procent mellan 2012 och 2017. Antalet påbörjade bostäder tredubblades 
under samma period från 21 000 till 64 000 i årstakt och många bostadsbygg- 
are började rapportera om brist på kunnig personal och flaskhalsar i pro-
duktionen. Ökade restriktioner på bolånemarknaden i kombination med 
överutbud av nyproducerade bostadsrätter i vissa segment fick marknaden 
att bromsa in och falla under hösten 2017. Under våren 2018 stabiliserades 
prisnivåerna, efter att ha fallit omkring tio procent från toppnivåerna ett 
halvår tidigare. Trots en uppåtgående pristrend därefter ligger priserna i 
vissa orter faktiskt fortfarande under de toppnivåer som nåddes 2017. Bo-
stadsbyggandet föll också, främst bostadsrättsbyggandet, men stabiliserades 
i mitten av 2019 och vi gick in i coronapandemin med en byggtakt på om-
kring 50 000 bostäder om året och en svagt uppåtgående tendens.

Än så länge har pandemi-effekterna på fastighets- och bostadsmarkna-
derna varit förhållandevis begränsade. Det finns tecken på ökade vakan-
ser på lokalmarknaden, viss nedåtpress på lokalhyror och fastighetspriser 
har också noterats. Tillgången till och kostnaden för finansiering av stör-
re fastighetsaffärer har försämrats, men det finns fortfarande aktivitet på 
marknaden och kommersiella fastigheter omsätts fortfarande, inte minst 
gäller det hyresbostadsfastigheter.

Omsättningen på bostadsrätts- och småhusmarknaden har bromsat in 
till följd av virusutbrottet, det säljs färre bostäder nu än innan pandemin 
bröt ut. Men det är inte något stort ras vi talar om, de bostäder som läggs 
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ut till försäljning blir i allmänhet sålda även om det ibland tar lite läng-
re tid. Den tendens till prisfall som kunde noteras under våren verkar ha 
avstannat. Faktum är att vissa delar av marknaden till och med verkar ha 
gynnats av viruset, exempelvis har försäljningen av fritidshus varit mer 
än dubbelt så stor som vanligt under våren och sommaren. På nyproduk-
tionssidan så har effekterna, än så länge, inte heller varit så allvarliga även 
om vissa tecken på inbromsning finns. Efter en stark inledning på året har 
försäljningen av nyproducerade bostäder mattats av tydligt, men inte mer 
än att den fortfarande motsvarar 70–75 procent av nivåerna under tidigare 
år. Det finns inte heller några tecken på att nyproduktionspriserna press-
ats ned märkbart eller på att de bostadsprojekt som befinner sig en bit in 
i planeringen inte fortskrider. Antalet säljstartade bostadsrättsprojekt har 
till och med varit lite fler än vanligt under de senaste månaderna. Däremot 
finns det en del signaler om att projekt som befinner sig i tidiga skeden, 
bromsas eller läggs på is.

Risk för nedåtspiral

Att pandemin än så länge inte fått några stora omedelbara effekter på fast-
ighets- och bostadssektorn är inte överraskande. Stora delar av den, inte 
minst byggandet, styrs av processer där det tar lång tid att ändra kurs. Det 
innebär inte att sektorn är ute ur tunneln. Tvärtom, risken är överhäng-
ande att de effekter som kunde ses i andra delar av ekonomin under våren 
2020 sprider sig till fastighets-, bostads- och byggmarknaderna. Detta gäll-
er särskilt om den förväntade V-liknande återhämtningen i omvärlden 
uteblir, fördröjs eller försvagas. 

En svagare konjunkturutveckling än väntat skulle kunna få spirallik-
nande effekter på bostadsmarknaden där svagare bostadsefterfrågan ger 
fallande bostadspriser som i sin tur medför att bostadsägande hushåll 
stryper sin konsumtion ytterligare. Detta resulterar i att den samlade ef-
terfrågan i ekonomin faller och arbetsmarknaden försämras ytterligare. 
Arbetslösheten ökar då och hushållens inkomster minskar vilket driver 
ned bostadsefterfrågan en vända till, och så vidare. I och med att bo-
stadsmarknaden till viss del fungerar som en förväntansstyrd tillgångs-
marknad skulle spiralen kunna fördjupas ytterligare av psykologiska 
mekanismer som dämpar hushållens vilja att flytta till ny bostad. Nå-
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gonstans i nedåtspiralen kommer vi också med stor sannolikhet även att 
få se markant ökade sociala problem i form av fler betalningsproblem, 
vräkningar, ökad trångboddhet, stigande hemlöshet och utslagning. Fö-
retag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder skulle också påverkas 
och säkerligen dra ned bostadsbyggandet till ett minimum samtidigt 
som de skulle få svårt att sälja eller hyra ut de bostäder som var under 
produktion. Skulle förlusterna i företagen, på grund av fallande mark-
nadsvärden, lägre hyresintäkter och svagare försäljning, bli allt för stora 
och sätta igång konkurser så kommer banker och andra finansiärer att 
råka illa ut. I slutändan av spiralen hotar en fullfjädrad fastighets- och 
finanskris. Det är dock en utveckling som i dagsläget inte förefaller sär-
skilt trolig.

För unga vuxna i storstäder blir pandemin ytterligare en smäll som 
försvårar deras situation. Redan i utgångsläget är det svårt för ungdo-
mar att få in en fot på bostadsmarknaden. Höga priser och hårda låne-
restriktioner hindrar de som inte kan få finansiell hjälp från föräldrar 
eller andra, att komma in på ägarmarknaden samtidigt som kön till 
en överkomlig hyreslägenhet är f lera år lång. I många fall är de därför 
hänvisade till en osäker och dyr andrahandsmarknad. Till de redan 
stora svårigheterna att ta sig in på bostadsmarknaden kan nu läggas de 
minskade möjligheterna för en ung vuxen att ta sig in på den betydligt 
kärvare arbetsmarknad som följt i pandemins kölvatten. Naturligtvis 
underlättar inte detta för de ungdomar som står i begrepp att påbörja 
sina vuxenliv. Det är viktigt att uppmärksamma och bemöta riskerna 
för att en stor del av den unga generationen ska trilla ned i en ond spiral 
av bostads- och arbetslöshet.

Att Sverige initialt inte stängde ned verksamheter när coronapande-
min slog till innebar att de flesta bostadsbyggen kunde fortsätta ganska 
obehindrat, även om det så klart på en del håll varit problem med både 
material- och personalförsörjning. De byggprojekt som är igångsatta ell-
er nära byggstart bör rulla på som väntat om inte corona-problematiken 
eskalerar, men det finns anledning att vara observant. En ökad försiktig-
het vad gäller projektens finansiering eller osäkerhet kring hur den slut-
liga efterfrågan på bostäder ser ut kan resultera i ett snabbt fall i bostads-
byggandet. Boverket (2020) räknar med att bostadsbyggandet kommer 
att sakta in både under 2020 och 2021 och att 40 000–45 000 bostäder 
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om året kommer att byggstartas. Det motsvarar knappt en procents år-
lig ökning av bostadsbeståndet, vilket ligger i linje med SCB:s prognos 
för befolkningstillväxten men väsentligt under det bedömda byggbeho-
vet (som förutom befolkningsprognosen bygger på en bedömning av det 
ackumulerade underskott som uppstått de senaste femton åren).2 Man 
ser också risker för att byggandet kan bli lägre än så, framför allt under 
2021. Att det förväntade bostadsbyggandet ligger under det bedömda be-
hovet redan i initialskedet gör att det finns anledning att vara vaksam på 
utvecklingen och försöka förhindra en ytterligare försvagning.

Strukturella problem på 
bostadsmarknaden

Det finns ett antal välkända strukturproblem på bostadsmarknaden. De 
har till största delen sin grund i felriktade regleringar av plan- och byggpro-
cesser, omständliga byggregler, en bristfällig hyresmarknad, ogenomtänkta 
restriktioner på kreditmarknaden, en felaktig/otydlig fördelning av bostads-
försörjningsansvaret mellan staten och kommunerna och en allmän ovilja i 
politiken att se och ta tag i problemen. Kortfattat är problemen tre:

• Förändringar i efterfrågan och behov slår inte igenom i bostadsbygg- 
 andet så väl som de borde. Det leder till återkommande och ihållande

obalanser med underskott på vissa sorters bostäder, eller i vissa regio- 
 ner, samtidigt som det finns överskott på andra ställen.
• Det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas inte så effektivt som det

skulle kunna göras. Vi har en ökande trångboddhet bland många hus- 
 håll samtidigt som många äldre bor kvar ensamma i stora villor. Rör- 
 ligheten mellan olika boendeformer är lägre än vad den skulle kunna  

vara. Det leder till samhällsekonomisk ineffektivitet och hindrar en  
mer dynamisk utveckling på arbetsmarknaden.

2 Det är svårt, och kanske även fruktlöst, att göra bedömningar av hur många bostäder som behöver byggas för att balans ska uppnås 
eller att beräkna hur stor bostadsbristen är. På en fungerande marknad uppnås balans genom att priset (eller hyran) når en nivå 
där utbud och efterfrågan är lika stora, detta kan dock ibland ta lång tid. På en icke-fungerande marknad där prismekanismen inte 
fungerar krävs det ofta någon form av ransonering, exempelvis tilldelning efter kötid. Var man landar i beräkningarna av byggbehov 
och bostadsbrist beror bland annat på hur man ser på marknaden och vilka antaganden man gör om den framtida fördelningen av 
befintliga bostäder. Det går att hitta beräkningar och bedömningar som landar i underskott på allt från noll till flera hundra tusen 
bostäder. I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät som gjordes under 2019 uppgav 212 av 290 kommuner att de hade ett under-
skott på bostäder. Hur kommunerna har räknat eller resonerat för att komma fram till svaret finns det dock inga uppgifter om.
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• Svaga grupper får inte den hjälp de behöver och förtjänar. Det finns en
tydlig insider-outsider-problematik på bostadsmarknaden där regler
och lagar stänger ute och missgynnar svagare grupper medan starkare
grupper, som redan är etablerade på marknaden, understöds och
skyddas.

Bostadsproduktionen hämmas av den mängd regler som omger den. En 
snårskog av krångliga regler och onödigt långsamma processer försvårar, 
försinkar och fördyrar i stort sett samtliga steg och delar i bostadsbyggandet. 
Regleringen av hyressättningen på hyresmarknaden innebär att prismeka-
nismen, som borde fungera som en regulator mellan utbud och efterfrågan 
och ge incitament till att öka eller minska bostadsbyggandet, delvis är satt 
ur spel. Andra mekanismer, som variationer i vakanser eller kommunala 
bedömningar av byggbehov, kan uppenbarligen inte fullt ut kompensera. 

För att få ett bostadsutbud som bättre följer efterfrågan och behov krävs 
det att det går betydligt snabbare än i dag att fatta beslut om var det ska 
byggas, vad som ska byggas, när det ska byggas och hur det ska byggas. 
Det krävs sannolikt också att mer marknadsliknande mekanismer tillåts 
styra produktionen om vi vill ha ett bostadsbyggande där det byggs mest 
där behov och efterfrågan är störst. En jämförelse gjord av bostadsutveck-
laren Bonava (2018) visade att tiden mellan markförvärv och byggstart var 
drygt fyra år i Sverige och knappt två i Tyskland och att ganska ”normala” 
förseningar i svenska plan- och bygglovsprocesser kan innebära att nypro-
ducerade bostäder blir över 15 procent dyrare. Det går inte att kopiera and-
ra länders system rakt av men det finns många exempel på att det är fullt 
möjligt att kapa kostnadsdrivande tid från processen. Ambitionen måste 
vara att trimma, vässa och testa så att vi får till processer som andra länder 
sneglar på för inspiration.

Strandskydd, riksintressen, bullerregler, tillgänglighetsregler, parke-
ringsnormer och kommunala särkrav är några exempel på regler som 
forskningen ofta pekar ut som regelverk som borde kunna anpassas för 
att underlätta bostadsbyggandet. Kommunernas markanvisningsprocess- 
er och markpolitik är ett annat exempel där förändringar är önskvärda. 
Ett positivt exempel på ett område där vidtagna åtgärder verkar ha bidragit 
till att effektivisera och sänka produktionskostnader är utvecklingen av 
typhus inom allmännyttan, de så kallade kombohusen.
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Mycket politiskt fokus har hamnat på bostadsbyggandet på bekostnad 
av förslag kring hur de bostäder som redan finns kan utnyttjas bättre. 
Det finns knappt fem miljoner bostäder i landet (och drygt 600 000 fri-
tidshus) medan antalet nyproducerade bostäder har i snitt varit omkring 
50 000 bostäder per år under de senaste fem åren. Ett års bostadsbyg-
gande motsvarar därmed i runda tal en hundradel av det befintliga bo-
stadsbeståndet. Det tar alltså 100 år innan en eventuell förändring som 
görs i nyproduktionen slår igenom fullt ut i hela beståndet. Lösningarna 
på de utmaningar och problem som bostadsmarknaden står inför finner 
man därför inte genom att fokusera på det som byggs. Ökad ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet på bostadsmarknaden kräver fokus det 
befintliga beståndet och hur detta ska användas, fördelas och utvecklas.

Frånvaron av marknadsprissättning på hyresmarknaden är en viktig fak-
tor bakom många av de problem som kan observeras. Den bidrar till det 
ineffektiva utnyttjandet av bostadsbeståndet genom att den minskar rörlig-
heten i beståndet och skapar inlåsningseffekter och inträdeshinder. Framför 
allt syns detta i de större städerna där långa kötider till förstahandskontrakt, 
en växande svarthandel med hyreskontrakt och höga andrahandshyror 
innebär att stora delar av bostadsmarknaden är mer eller mindre stängd för 
unga vuxna som inte har tillgång till kapital eller kontakter.

Skattesystemet är en annan faktor som hindrar utvecklingen mot en mer 
dynamisk bostadsmarknad. Sverige beskattar bostadsägande förhållande-
vis lågt men beskattar rörlighet högt. Vi har ett, i internationell jämförelse, 
lågt uttag av fastighetsskatt och ganska generösa avdrag för räntekostna-
der samtidigt som reavinster från bostadsförsäljningar beskattas nästan  
fullt ut och lagfarts- och pantbrevsavgifter vida överstiger deras administr- 
ationskostnader. Resultatet blir tydliga inlåsningseffekter och minskad 
rörlighet i det faktiska bostadsbeståndet. 

Sjunkande realräntor, ett ökat bostadsägande bland hushållen och sti-
gande bostadspriser har legat bakom att hushållens skuldsättning ökat de 
senaste decennierna. Riksbanken och Finansinspektionen menar att det 
är ett hot mot den finansiella stabiliteten och har därför successivt skru-
vat upp restriktionerna på bolånemarknaden. Att vilja bromsa in en snabb 
uppgång i bankernas utlåning till hushåll och därigenom dämpa eventu-
ella stabilitetsrisker må vara en god gärning, men att göra det utan att ta 
hänsyn till alla effekter som åtgärderna fått är vårdslöst. Restriktionerna 



tor borg

13

har inneburit att inträdeshindren för unga vuxna och andra förstagångs-
köpare, som inte kunnat bygga upp kapital under de senaste årtiondens 
prisstegring, blivit ännu högre.3 Ett högt prioriterat område borde därför 
vara att hitta reformer som underlättar för förstagångsköpare att ta sig in 
på bostadsmarknaden utan att den finansiella stabiliteten hotas.

Möt de ökande 
sociala problemen

De sociala aspekterna av bostadspolitiken har fått ökad uppmärksam-
het de senaste åren då problemen med segregation, trångboddhet och 
strukturell hemlöshet accentuerats. Ett tydligt problem här är att många 
av de befintliga regleringarna gynnar de som är etablerade på bostads-
marknaderna på bekostnad av de som står utanför. Vi har ett hyressätt-
ningssystem som medför att hyrorna för många attraktiva lägenheter 
ligger under vad de skulle vara i ett mer marknadsmässigt system, de är 
i praktiken subventionerade.4 Samtidigt har vi inget system som ser till 
att dessa subventionerade lägenheter tillfaller de hushåll som har minst 
resurser och därför störst behov av samhällets stöd. Tvärtom blir ofta 
det så att den som har tid och resurser att stå kvar i bostadskön i åratal 
blir den som i slutändan kan dra nytta av subventionen. På liknande vis 
har vi ett investeringsstöd som syftar till att stimulera nyproduktion av 
lägenheter med lite lägre hyra än genomsnittet. Men inte heller här finns 
det någon som ser till att dessa lägenheter går till de som har svårt att 
klara höga boendekostnader.

Ett område som tangerar de sociala aspekterna av bostadspolitiken är 
fördelningen av bostadsförsörjningsansvaret mellan stat och kommuner. 
Under många år har staten klivit undan och låtit/tvingat kommunerna ta 
ansvaret för både långsiktig bostadsplanering, bostadsförsörjning och åt-
gärder för att motverka hemlöshet och andra sociala problem. Resultatet 
har blivit att det bostadspolitiska ansvaret har fördelats på olika förvalt-
ningsnivåer (stat, regioner, kommuner) och skapat otydlighet och kom-

3Se Svensson (2019) för beräkning av hur amorteringskraven påverkar en förstagångsköpare i Stockholm.
4 Fridell & Brogren (2007) visar att i Stockholm är segregationen med avseende på inkomst och härkomst mindre på bostadsrätts-
marknaden än på hyresrättsmarknaden. Enström Öst et al (2014) visar att segregationen med avseende på inkomst är lägre på 
hyresrättsmarknaden men att andra former av segregation är större.
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plexitet. Staten bör ta ett större helhetsansvar än vad man gjort tidigare, 
både i form av tydligare – helst även enklare – regelverk och styrning och i 
form av ökade ekonomiska medel för den sociala bostadspolitiken.

Kanske borde det politiska klimat som präglar bostadsfrågan också 
karakteriseras som ett strukturellt problem i sig själv. Efter de stora bo-
stadspolitiska förändringar som gjordes i början av 1990-talet så verkar 
politikerna, oavsett partifärg, mer eller mindre ha lämnat in och låtit penn- 
ingstarka intresseorganisationer förvandla den bostadspolitiska debatten 
till ett skyttegravskrig där minsta lilla förslag till förändring utlöser ra-
maskrin från någon av parterna. Resultatet har blivit att bostadspolitiken, 
trots otaliga utredningar och reformförslag, stagnerat och fastnat i status 
quo. De små förändringar som trots allt ibland sipprar genom systemet 
genomförs med en ryckighet och oförutsägbarhet som snarare försvårar 
än förenklar för hushåll och företag att fatta de långsiktiga investeringsbe-
slut som bostadsmarknaden kräver. Det behövs en ändrad attityd på den 
bostadspolitiska arenan. Gamla låsningar borde överges för nyfikenhet, 
öppenhet för förändringar och vilja att prova nya vägar.

Aktuella politiska åtgärder 

Regeringen har drivit igenom ett flertal ändringsbudgetar och myndighe-
ter, regioner och kommuner har vidtagit en mängd olika åtgärder efter vi-
rusutbrottet. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, upprätt-
hålla sjukvårdens förmåga att ta hand om de drabbade, rädda kvar jobb 
och företag, hjälpa de som drabbas av arbetslöshet och inkomstbortfall 
samt stötta den ekonomiska återhämtningen. Många av de allmänt rik-
tade åtgärderna hjälper och stöttar fastighets- och bostadssektorn. Bland 
de mer riktade åtgärderna kan för sektorns del nämnas lokalhyresstödet, 
som innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för företag som 
har verksamhet i särskilt utsatta branscher kan få stöd för att kompensera 
en del av nedsättningen. Man har också aviserat mer pengar till satsning-
ar på bland annat infrastruktur och äldrebostäder. För hushållens del har 
man tillfälligt förstärkt bostadsbidragen med 25 procent och gett banker-
na möjlighet att pausa bolånekundernas amorteringar.

Som en del av januariavtalet har regeringen också föreslagit att den rän-
ta som tas ut på uppskjuten reavinstskatt vid bostadsförsäljningar, den så 
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kallade uppskovsräntan, ska tas bort för både befintliga och kommande 
uppskov. Vid halvårsskiftet höjdes också taket för uppskovsbeloppet till 
tre miljoner kronor.

Bland de offentliga utredningar som pågår kan nämnas utredningen om 
socialt hållbar bostadsförsörjning som bland annat ser över ansvarsfördel-
ningen mellan stat och kommuner när det gäller hushåll som har svårt att 
skaffa bostad och även utvärderar kommunernas bostadspolitiska verktyg. 
Målet är att vässa den sociala bostadspolitiken och effektivare motverka 
hemlöshet och boendesegregation. Tre pågående utredningar ser över oli-
ka aspekter av hyressättningen, bland annat hyressättningen i nyproduk-
tion, bruksvärdessystemet och hyresförhandlingssystemet. Målet är att få 
in mer marknadsliknande mekanismer i hyressättningen. Förhoppnings-
vis kan dessa tre utredningar bli ett startskott för en större bostadspolitisk 
kursändring med riktning mot en mer välfungerande hyresmarknad.5

Omstartsåtgärder för en mer 
välfungerande bostadsmarknad

Det råder ingen brist på förslag på hur bostadsmarknaden kan förbättras 
och göras effektivare, rättvisare och mer hållbar. Det finns gott om både 
stora och små reformförslag att beakta. De åtgärder, riktade mot fastig-
hets- och bostadssektorn, som jag vill lyfta i den situation som vi befinner 
oss i, ska dock helst uppfylla nedanstående kriterier.

1. Det bör finnas politisk acceptans och stöd för att genomföra dem utan
utdragna och komplicerade förhandlingar mellan de politiska partierna

2. De ska helst kunna införas mer eller mindre omedelbart utan att större
utredningar behöver göras

3. De ska helst ha omedelbart positiva effekter på efterfrågan i ekonomin,
åtminstone ska de inte verka åtstramande

4. De ska vara långsiktigt strukturellt sunda och bidra till att öka landets
konkurrenskraft

Initialt handlar det om att minska pandemins ekonomiska effekter, 

5 Artikelförfattaren är engagerad i en av dessa utredningar.
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säkra att livskraftiga fastighetsbolag, bostadsutvecklare och byggbolag 
överlever om/när deras kassaf löden sinar. Kanske bör det också hållas 
ett öga på bostadsrättsföreningarna, åtminstone de som är beroende 
av lokalhyror. Det kan kortsiktigt finnas anledning att vidta åtgärder 
för att försöka häva eller bromsa en kraftig nedgång i omsättningen 
på marknaderna, ett brant fall i bostadsproduktionen eller stora fall i 
priser och marknadsvärden. I det pressade läge som den svenska eko- 
nomin befinner sig i så finns det också behov av åtgärder som stärker  
efterfrågan. Inte bara på bostäder och fastigheter utan rent allmänt i 
hela ekonomin. Slutligen är det också av vikt att hjälpa de hårdast drabb-
ade hushållen att hålla sig kvar på bostadsmarknaden, till exempel  
genom att stödja kommunernas socialtjänster och andra som försöker  
förhindra vräkningar av dem som tillfälligt fått det svårt att betala  
hyran och att stödja med bostadsbidrag där så är möjligt.

När det gäller att säkra överlevnad för pressade bolag så bidrar så klart 
alla de åtgärder regeringen redan vidtagit, möjligen att någon av dessa 
behöver skruvas upp eller förlängas lite. Skulle den ekonomiska härd-
smältan bli mycket mer utdragen än vad som ligger i korten när detta 
skrivs, sommaren 2020, och utveckla sig till en full fastighetskris så bör 
staten förbereda för en fastighetsakut som kan ta över krisande bolag, i 
stil med vad som gjordes i början av 1990-talet.6 Det mesta talar dock för 
att den annalkande återhämtningen och de stödåtgärder som redan satts 
in räcker för att sektorn ska klara sig undan den sortens masskonkurser.

Om det skulle visa sig att bostadsbyggandet stagnerar så skulle staten 
snabbt kunna skruva upp nivån på det befintliga investeringsstödet och 
försöka tidigarelägga utbetalningarna av det för att hålla upp åtminstone 
en del av byggandet. Om detta görs bör det dock vara under villkor att en 
viss del av dessa subventionerade lägenheter reserveras för svaga grupper. 
Dessutom bör stödet begränsas i tid.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det bättre att man utökar de statliga kre-
ditgarantierna och gör de mer attraktiva för låntagare och långivare. Om 
byggprojekt riskerar att ställas in på grund av osäkerhet om slutlig efter-
frågan så skulle staten kunna gå in och lämna garantier för framtida för-

6 Under 1990-talets fastighetskris gick nära tusen fastighetsbolag i konkurs. Bankerna blev därmed ägare till stora fastighetsport-
följer. I stort sett samtliga banker fick ta hjälp av den statliga Bankstödsnämnden för att överleva. Flera av dagens stora fastighets- 
bolag bildades som en del av statens och bankernas omstrukturering och utförsäljning av de fastigheter som övertogs.
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säljning, när det gäller bostadsrätter, eller för framtida hyresintäkter, när 
det gäller hyresrätter. Med sådana garantier skulle det sannolikt bli lättare 
att finansiera och slutföra projekten. Det möjliggör ett mer stabilt byggan-
de också i en osäker konjunktur.

I ett skede där man vill stärka efterfrågan i ekonomin kan också tillfälli-
ga ROT-stimulanser vara ett alternativ att överväga. Sådana har historiskt 
visat sig ha goda effekter på till exempel sysselsättningen i lågkonjunk-
turer. Fördelen med dessa stimulanser är också att de kan inriktas mot 
hållbara alternativ som energieffektiviseringar.

För att kortsiktigt stimulera efterfrågan och samtidigt ta ytterligare steg 
mot ett mer dynamiskt och långsiktigt hållbart samhälle skulle också  
offentliga investeringar i miljövänlig och energieffektiv infrastruktur, sko-
lor, idrottshallar, äldreboenden och produktivitetshöjande teknologi kunna 
skruvas upp eller tidigareläggas. Energieffektiviseringar och renoveringar 
verkar också vara en grundbult i EU-kommissionens planer för att lyfta den 
europeiska ekonomin ur nedgången. Det innebär att det sannolikt kommer 
att skapas nya möjligheter att finansiera sådana åtgärder via EU-program.

Strukturellt sunda åtgärder

På sikt är det viktigt att skapa ett system där bostadsbyggandet och utbu-
det snabbt och effektivt kan svara upp mot de förändringar i efterfrågan 
och behov som karakteriserar ett dynamiskt och innovativt samhälle. Det 
befintliga bostadsbeståndet måste utnyttjas bättre, utifrån både en sam-
hällsekonomisk synvinkel och ett hållbarhetsperspektiv. Vi behöver hitta 
finansieringsformer som underlättar bostadsköp och byggande, även för 
unga förstagångsköpare, utan att det uppmuntrar till spekulation eller ska-
par instabilitet i det finansiella systemet. Vi behöver också skapa effektiva 
stödformer för de som inte har råd med ett rimligt boende. Slutligen måste 
vi anamma och försöka dra fördel av de långsiktiga trender som påverkar 
fastighets- och bostadssektorn och öka dess förmåga att anpassa sig till en 
ständigt föränderlig omvärld.

Om bostadsmarknadens förmåga att bidra till en mer dynamisk arbets-
marknad och ett anpassningsbart samhälle ska öka så behöver sannolikt 
marknadskrafterna tillåtas verka friare. Vi måste gå mot en mer mark-
nadsanpassad hyressättning där nivåer och skillnader ligger mer i linje 
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med hushållens preferenser. Exakt hur detta ska ske är dock svårt att före-
slå givet de politiska låsningar som finns. De tre statliga utredningar som 
pågår skulle kunna vara ett bra startskott för att påbörja ett reformarbete i 
rätt riktning där först hyressättningen i nyproduktionen släpps fri, följt av 
att bruksvärdes- och förhandlingssystem ändras så att även hyrorna i det 
befintliga beståndet tillåts närma sig marknadsnivåer och utbud, efterfrå-
gan och hyresnivåer tillåts samspela mer framöver.7

Vi behöver också fokusera bostadspolitiken så att subventioner, bidrag 
och andra stödformer som finns verkligen träffar de svaga grupper (och 
outsiders) som behöver det och inte starka insiders som, i många fall, re-
dan har ett fullgott boende. Den generella modellen som subventionerar 
bostäder för alla är kostsam och ineffektiv. En svensk version av så kallad 
social housing behöver därför utvecklas. Även detta steg kan dock ta tid 
på grund av skyttegravspolitiken. Det saknas dock inte idéer kring hur 
en social bostadssektor skulle kunna byggas upp, forskning pekar på att 
lärdomar kan dras från erfarenheterna i Norge och Finland.8 En del av de 
åtgärder som förs fram i det här kapitlet, som att införa behovsförtur i hy-
resköerna, att villkora investeringsstödet och att öka användandet av socia- 
la kontrakt, är en försiktig början på en mer aktiv social bostadspolitik.

Sänk inträdeshindren omgående

Ett steg som borde vara lätt att ta är att sänka inträdeshindren för de som står 
utanför bostadsmarknaden. Det handlar då främst om de unga vuxna som 
är beroende av att det finns överkomliga bostäder om de ska kunna flytta till 
jobb och studier. Ett stort hinder är de restriktioner som successivt byggts 
upp på bolånemarknaden de senaste tio åren. Bolånetak, amorteringskrav, 
riskviktsgolv med mera har införts för att värna den finansiella stabiliteten 
och minska makroekonomiska risker.9 Tyvärr har de utformats utan hän-

7 Författaren till detta kapitel är för övrigt själv engagerad i en av dessa utredningar.
8 Granath Hansson (2020)
9 I oktober 2010 införde Finansinspektionen ett tak på 85 procent för belåningsgraden (det vill säga för nybeviljade bolåns storlek 
i förhållande till bostadens marknadsvärde). Bara någon månad senare kom Bankföreningen med rekommendationer om att 
nytecknade bolån med belåningsgrad över 75 procent borde amorteras. Under 2013 och 2014 skärptes rekommendationen något. I 
juni 2016 utfärdade Finansinspektionen amorteringskrav på 2 procent årligen vid minst 70 procents belåningsgrad och 1 vid minst 
50 procents belåningsgrad. Våren 2018 skärptes kraven då låntagare med skuld som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten åläggs 
att amortera 1 procent utöver de befintliga kraven. 2013 infördes ett riskviktsgolv på 15 procent för bolån, det höjdes senare till 
25 procent. Riskviktsgolvet påverkar bankernas riskberäkningar av bolån och innebär att de måste avsätta mer eget kapital för att 
täcka riskerna. Detta påverkar räntenivåerna uppåt.
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syn till de inträdeshinder och inlåsningseffekter på både bostads- och bolå-
nemarknad som de generar. Många forskare ifrågasätter också grunderna 
bakom de införda åtgärderna.10 Just nu har vi ett gyllene tillfälle att inte bara 
pausa amorteringskraven utan att avskaffa dem i deras nuvarande form. 
Samtidigt som de avskaffas bör en statlig utredning tillsättas som ser över 
hur den finansiella stabiliteten kan värnas utan att restriktionerna helt ute-
stänger förstagångsköpare och skapar inlåsningseffekter på både bostads- 
och bolånemarknad. Ett alternativ skulle kunna vara att lägga bolånetak 
och amorteringskrav på långivarna istället för på låntagarna. Då skulle man 
både kräva att långivarens hela bolåneportfölj har en viss underliggande sä-
kerhetsmassa, i form av hus och lägenheter som lämnats i pant, och att lånen 
som ingår i portföljen ska amorteras i en viss takt. Men man kan lämna det 
upp till banken att fördela kraven på kunderna och därigenom möjliggöra 
högre skuldkvoter för de låntagare där det bedöms möjligt. Ett annat, och 
kanske enklare alternativ, vore att låta långivaren göra undantag från bolå-
netak och/eller amorteringskrav för en viss andel av nyutlåningen, kanske 
10 eller 15 procent. Sannolikt skulle det räcka för att åtminstone några fler 
förstagångsköpare skulle kunna beviljas lån. Båda alternativen skulle med-
föra att långivarna kunde återgå till att göra kreditbedömningar där bedöm-
ningen av den framtida återbetalningsförmågan blir en lika viktig faktor 
som hushållets nuvarande inkomst och förmåga att göra stora amorteringar.

Samtidigt bör även långivarnas kvar-att-leva-på-kalkyler (KALP), som 
ligger till grund för om lån beviljas eller inte, ses över. Det är orimligt att 
kräva att den potentiella bolåntagarens kassaflöde ska klara kalkylräntor 
på 6–8 procent när man i dagsläget kan binda bolåneräntan på minst 10 år 
till under 2 procent.

På hyresmarknaden bör man se över om hyresvärdarna verkligen behö-
ver kräva en inkomst på tre gånger månadshyran och fast anställning med 
jämn löneinkomst, som är vanligt i många fall, för att tilldela ett första-
handskontrakt. Man borde också se över formerna för hyreskontrakt och 
tillåta mer partiella kontrakt, som exempelvis kompiskontrakt där kom-
pisar delar hyreskontrakt. Vill vi underlätta framväxten av nya, moderna 
anställningsformer, ge fler möjligheten att frilansa och ”gigga” och tillåta 
olika boendeformer så kan vi inte ha kvar reglering av hyreskontrakt där 

10 Se t.ex. Englund & Svensson (2017) och Evidens (2019)
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vi kräver gammaldags anställningar och gammaldags hushållsbildning.
På de marknader där det finns långa bostadsköer till de billigare lägenhe-

terna bör man se över hur de kommunala bostadsförmedlingarna tilldelar 
hyreskontrakt. Att låta de med längst kötid gå före de med störst behov är 
varken rättvist eller effektivt och förstärker även insider-outsider-problem- 
en. Systemet gynnar de som har möjlighet att stå länge i kö i väntan på rätt 
lägenhet. Och bäst möjlighet att stå länge i kö har bara den som redan har 
ett fullgott boende. Att exempelvis ett singelhushåll med god inkomst som 
redan har ett ordnat boende kan gå före en trångbodd familj med svag 
ekonomi när en större lägenhet i det billigare sortimentet blir ledig är ett 
stort slöseri med resurser. Andra kriterier bör tillkomma som medför att 
de hyreslägenheter där efterfrågan är som störst tilldelas de som har störst 
behov. Den som är trångbodd bör få gå före den som inte är trångbodd till 
större lägenheter, den som inte har en bostad bör gå före den som har en 
bostad till de flesta lägenheter, den som har svag ekonomi bör få gå före 
den som stark ekonomi till billigare lägenheter osv. Kopsch (2020) skissar 
ett enkelt alternativ till dagens kösystem där det inte är så lätt att tacka nej 
till en erbjuden bostad som i dagsläget samtidigt som möjligheten att stå i 
kö för specifika lägenheter som ligger utanför ens behov begränsas. Resul-
tatet skulle bli ett kösystem där behoven i mycket högre grad slår igenom.

Utnyttja beståndet mer 
effektivt och hållbart

Den samlade bostadsytan i Sverige motsvarar 42 kvm per person. Över 
en miljon personer bor ensamma i villor som är 100 kvm eller större sam-
tidigt som antalet trångbodda hushåll växer. Ur ett hållbarhets- och ef-
fektivitetsperspektiv finns det stora möjligheter att utnyttja det befintliga 
beståndet bättre. Ett enkelt sätt vore att öka rörligheten genom att få oss att 
byta bostad lite mer, framför allt genom att få oss att byta storlek på bostad 
och upplåtelseform oftare. Totala antalet inrikes flyttningar i Sverige var 
ca 1,5 miljon under 2019. Vi flyttar ofta inte så långt, två tredjedelar av 
flyttningarna görs inom samma kommun, en tredjedel håller sig till och 
med inom samma församling. Mest flyttbenägna är 20–24-åringarna, som 
i snitt byter bostad med 2,5 års mellanrum, det vill säga 40 procent flytt-
ar under ett typiskt år. Därefter sjunker flyttbenägenheten med stigande 
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ålder, i femtioårsåldern är det inte mer än sju procent som flyttar under 
ett år och i sjuttioårsåldern flyttar färre än fyra procent om året. Således 
borde det vara intressant att stimulera fram en ökad flyttbenägenhet bland 
äldre hushåll. Där finns i alla fall en del av lösningen. Sannolikt skulle 
det möjliggöra effektivare utnyttjande av de befintliga bostäderna. För att 
uppnå detta krävs det ekonomiska incitament som gynnar rörlighet och 
inte straffar den som flyttar. En skatteväxling behöver därför genomföras.

Vi behöver ta bort och sänka skatter som hämmar rörlighet och kanske 
även höja skatter som hämmar onödigt stort boende. Att få lagfart vid 
köp av ett småhus kostar idag 1,5 procent av köpeskillingen, vid belåning 
kostar nya pantbrev två procent av lånesumman. Båda avgifterna bör sän-
kas till en nivå som enbart motsvarar den administrativa kostnaden för 
hanteringen, det vill säga en låg fast avgift. Vid försäljning av bostad be-
skattas eventuell vinst med 22 procent, om ny bostad köps så kan hela eller 
delar av skattebetalningen skjutas upp. Uppskovsräntan har nyligen tagits 
bort, vilket är ett steg i rätt riktning. Men själva skattesatsen behöver också 
sänkas för att få igång rörligheten på marknaden. Framför allt behöver vi 
större incitament för äldre hushåll med utflugna barn att sälja sina stora 
hus så att de kan utnyttjas av yngre barnfamiljer som vuxit ur sina gamla 
lägenheter. I ett senare skede, när ekonomin är stabiliserad, kan den sänk-
ta reavinstskatten kompenseras med sänkt ränteavdrag och ett ökat uttag 
av fastighetsskatt. Görs detta för tidigt så finns det nämligen en risk att 
bostadsefterfrågan sänks och priserna faller. Ett alternativ skulle kunna 
vara en skattereform i stil med det som föreslås av Finanspolitiska rådet 
(2020) där en löpande fastighetsskatt införs men en del av denna skatt dras 
av från den reavinskatt som ska betalas vid försäljning.

För att stimulera rörligheten i beståndet ytterligare skulle man även 
kunna se över reglerna för den ränteskillnadsersättning som bolånetagare 
behöver betala då man förtidsinlöser bolån med bunden boränta. Om rän-
tenivån skulle stiga från dagens låga nivåer så skulle nivån på ersättningen 
kunna bli ganska stor och skapa inlåsningseffekter.

Den snabbt ökade digitaliseringen i kombination med ett större hållbar-
hetstänkande har inneburit ett genomslag för delningsekonomi i stora delar 
av samhället. Det gäller även våra bostäder och vårt boende. Antalet digitala 
förmedlare av kort- och långsiktigt boende har vuxit snabbt. Vissa, som  
Airbnb, har till och med utvecklats till stora globala aktörer. Denna trend mot 
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ett ökat utnyttjande av våra bostäder bör inte motverkas med restriktiv lag-
stiftning utan uppmuntras med ändamålsenlig reglering.11 Andrahandsut- 
hyrning av hela eller delar av bostäder, som annars står tomma, är både privat- 
och samhällsekonomiskt gynnsamt. Dessutom bidrar ett ökat utnyttjande av 
en befintlig bostad till ett mer hållbart samhälle. Boverket (2018) uppskattar 
att omkring 150 000 hushåll bor i andra hand, främst unga och ensamboende 
hushåll. För den som har villatomt går det numera att utan bygglov bygga en 
”Bolundare” på 30 kvm och hyra ut. Det har också blivit enklare att få till-
stånd från hyresvärd och bostadsrättsförening för andrahandsuthyrning av 
hyres- och bostadsrätter. Intäkter på upp till 40 000 kronor om året är skatte- 
fria vid andrahandsuthyrning. Den gränsen skulle kunna höjas. Det måste 
också finnas en grundläggande öppenhet för innovationer som möjliggör för 
oss att hela tiden hitta nya former och sätt att underlätta och stimulera ett mer 
hållbart utnyttjande av de kvadratmeter som redan finns. 

Ett ytterligare förslag är att låta de kommunala bostadsförmedlingarna 
förmedla både första- och andrahandskontrakt. Det verkar också finnas 
ett behov av göra denna del av marknaden mer transparent och genomlyst 
så att problemen med hyror som ibland är oskäligt höga kan minskas och 
risken för otrygghet och utsatthet tas bort. Målet borde vara att göra andra- 
handsmarknaden till ett fullt accepterat komplement till den reguljära  
hyresmarknaden.

Stötta de allra svagaste

Bostaden är mycket viktig för vår trygghet. Utan ett ordnat boende är det 
svårt att studera, arbeta och bidra till samhällets utveckling. Det är därför 
avgörande att alla har en bostad och att de som behöver stöd och hjälp 
med att ordna boende och bostad får detta. Historiskt har vi i Sverige lutat 
oss mot en generell välfärdspolitik, men nu måste de selektiva inslagen i 
den sociala bostadspolitiken öka. Inte minst nu, i lågkonjunktur, är det 
viktigt att kraftsamla och motverka att ökande arbetslöshet, utanförskap 
och hemlöshet biter sig fast. Där många länder har valt social housing som 
instrument för att hjälpa de svaga har vi en allmännytta där det sociala 

11 Digitaliseringskapitlet tar upp behovet av reglering som skyddar konsumenter utan att kväva innovativ utveckling och  
konkurrenskraft.
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ändamålet borde kunna vässas utan att stå i strid med affärsmässiga prin-
ciper. Vi bör på allvar utreda och planera för utveckling av en svensk social 
bostadssektor där subventioner och stöd går till dem behöver det, och inte 
de som själva kan ordna ett fullgott boende.

Bostadsbidrag och bostadstillägg bör höjas och göras tillgängliga för fler 
än i dagsläget. Detta bidrag är träffsäkert och går till hushåll med svag eko-
nomi. Bostadsbidrag kan i dagsläget betalas ut till barnfamiljer och unga 
under 29 år medan pensionärer kan få bostadstillägg. Personer som be- 
finner sig mellan 28 år och pensionen och inte har barn borde också kunna 
få stöd om deras bostadsbehov inte möts.

För de som trots inkomststöd inte på egen hand kan skaffa bostad så är 
det viktigt att kommunerna ges möjlighet att bistå med lösningar i form 
av sociala kontrakt, där kommunerna står för hyran och hyr ut i andra 
hand till den boende. Antalet sociala kontrakt uppgår i dagsläget till drygt 
20 000 i landet som helhet, enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät, men 
skulle kunna användas mycket mer frekvent.

Man bör också överväga att göra den kommunala hyresgarantin statlig. 
Hyresgarantin används för att hjälpa hushåll som har inkomster men av 
någon anledning inte kan få hyreskontrakt. När det offentliga lämnar en 
garanti för hyresbetalningarna så ökar chansen till kontrakt. Att göra ga-
rantin statlig skulle innebära att den kunde användas mer likformigt i alla 
kommuner och att det blev möjligt att öka användningen.

Våga ta ett ansvarsfullt 
grepp om bostadsfrågorna

Bostadsmarknaden och fastighetssektorn är viktig för det svenska sam-
hällsbygget. En riktigt effektiv och hållbar omstart av den svenska ekono-
min är därför inte möjlig om inte en dynamisk och flexibel bostadsmark-
nad kan bidra som smörjmedel. På kort sikt är det prioriterat att säkerställa 
att livskraftiga fastighetsaktörer överlever pandemin liksom att hushåll 
som hamnar i akuta bostadsproblem får stöd. Dessutom måste vi också 
vara beredda att sätta in stimulansåtgärder för att hålla uppe bostadsbygg- 
andet om det skulle behövas. För att förbättra bostadsmarknadens funk-
tionssätt de kommande åren är det också viktigt att, i kontinuerlig dialog 
med branschen, löpande anpassa regelverk och processer med målbilden 
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att det ska bli enklare och billigare att bygga bostäder. För att inte stänga 
ute i princip en hel generation är det vidare helt avgörande att vi sänker in-
trädeshindren för unga förstagångsköpare och möjliggör för dem att få in 
en första stadig fot på bostadsmarknaden. Dessutom måste trösklarna för 
svagare grupper i allmänhet bli lägre på ägar- såväl som på hyresmarkna-
den. Vi måste också bort rörlighetshämmande inlåsningseffekter och hitta 
sätt att utnyttja det bostadsbestånd vi har betydligt mer effektivt än vad vi 
gör i dag. Slutligen måste vi också se till att den sociala bostadspolitiken 
blir mer träffsäker och verkligen hjälper de som behöver hjälp.

Det finns en risk att de närmaste åren blir ekonomiskt tuffa för många i 
detta land. Den internationella konjunkturutvecklingen styr vi inte över och 
många politiskt viktiga beslut fattas i EU, där vi har ett begränsat inflytan-
de. Bostadspolitiken styr vi däremot väldigt mycket själva. Låt oss därför 
förändra och rusta den så att vi kan möta framtidens utmaningar och möj-
ligheter med en bostadsmarknad som är både robust, effektiv och rättvis.
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