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Geografiska skillnader på hyresrättsmarknaden  

- Hyresrättens plats i samhället 

 

Johanna Johansson 

 

ABSTRACT 
This study aims to look at the house rental situation in Sweden, over the last 

decade. Most municipalities say they have a lack of rental apartments and it is 

worse in the bigger cities where no one has a balanced rental market. The rental 

housing shortage is getting worse since the number of built homes are not enough 

to keep up with the demands and the increasing population doesn't help either. A 

lot of the apartments that are being built are sold instead of being rented out since 

it is easier and more profitable in the short run for the construction companies. 

Building rental apartments in Sweden are considered to be too expensive. The 

main reasons given to why, are high material costs, labor wages, taxes, lack of 

competition, building for the Nordic climate and long processing times at the 

municipalities. 

 

KEY WORDS 

Rental housing, Housing market survey, Sweden 



 

1 

 

1 INLEDNING 
Det finns i Sverige huvudsakligen tre olika upplåtelseformer för bostäder; eget 

ägande, bostadsrätter och hyresrätter (Boverket 2016a). Under senare år har det 

funnits en debatt om en upplevd bostadsbrist och då framförallt kritik mot att det 

byggs för lite hyresrätter i Sverige (Hyresgästföreningen 2014). Den vanligaste 

boendeformen fram till 30 års ålder är hyresrätt (Johansson et al. 2014). Det är en 

vanlig föreställning att de flesta hushåll består utav en barnfamilj, men i själva 

verket består 70% av alla hushåll av 1 till 2 personer (ibid.). Det gör att det finns 

ett stort behov av hyresrätter i Sverige.  

 

De allmännyttiga bostadsbolagens har ett samhällsansvar för att se till att det finns 

bostäder med rimlig hyra, medan de samtidigt måste arbeta efter affärsmässiga 

principer för att inte konkurrensen ska bli snedvriden på bostadsmarknaden 

(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 2019). En tendens de senaste 25 åren har 

varit att hyresrätter har konverterats om till bostadsrätter (Boverket 2016b). 

Utförsäljningen av allmännyttan har inte alltid lett till att hyresrätter har 

konverterats till bostadsrätter, utan de har även fortsatt att vara hyresrätter i annan 

regi. En rädsla som finns bland många boende i dessa hyresrätter är att deras 

hyrorna höjas efter renovering till nivåer de boende inte kan ha råd med och 

därmed inte veta hur deras boendesituation kommer att se ut i framtiden (Görfelt 

2015). Därtill hur standarden av lägenheterna i framtiden kommer att vara på både 

insidan och hur utemiljöerna kommer att skötas. 

 

En bidragande faktor till efterfrågan på hyresrätter och varför det kan anses vara 

akut just nu kan röra den stora invandringen 2015. Det anlände 162 900 flyktingar 

till Sverige under 2015 (SCB 2016), varav de flesta var i behov av bostad. De 

hade då varken kunnat stå i bostadskö under många år eller var särskilt 

resursstarka. Det ökade ytterligare trycket på hyresrätter som finns i 

bostadsstocken (ett samlingsbegrepp för alla bostäder som finns i Sverige). 

Invandring är dock inget nytt fenomen och i det stora hela så skapar flyttningar 

både in och ut ur landet samt mellan kommuner osäkerhet i hur bostadsbeståndet 

bör se ut över tid. 

 

Ett problem med dagens bostadssystem är att det ofta krävs många års kötid för 

att kunna få tillgång på ett första kontrakt till en hyresrätt. Det leder till att många 

unga vuxna har svårt att få tag på en bostad. Det kan även leda till att rörligheten 

begränsa för en person, då personer oftast är skriven till en bostadskö på den ort 

de bor på och därav har de svårt att ta sig in på hyresmarknaden på andra orter. 

Det leder till att människor behöver framförhållning på flera år om de planerar att 

någon gång i framtiden flytta till annan ort. Om inte det behöver de tillgång till 

pengar att köpa bostad, eller möjligtvis kontakter som kan hjälpa till att få tag på 

bostad på ett eller annat sätt. 
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Stort fokus i debatten läggs ofta på nyproduktioner och hur de ska hjälpa till att 

lösa matchningsproblemet mellan bostadssökande och bostadsutbud. Det kan 

dock vara värt att se över hur den nuvarande bostadsstocken ser ut då den största 

delen av framtida bostäder existerar redan idag och därför är det intressant att se 

över vilka förändringar som sker i den. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att beskriva hur bostadssituationen ser ut i olika delar av 

landet med fokus på hyresrätter. Detta genom att studera hur många hyresrätter 

det finns, vart de finns och de grupper som har störst behov av hyresrätter. 

 

• Hur ser fördelningen av hyresrätter ut i Sveriges kommuner och hur ser 

prognoser ut för framtiden? 

• Vad finns det för hinder och möjliga lösningar för att uppnå en balanserad 

hyresrättsmarknad? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att fokusera på 

hyresrätter framför andra upplåtelseformer då 

de lockar en resurssvagare kundkrets och är 

mindre attraktiva därför att bygga.  

 

På karta 1 (även bilaga 1) går det att se 

uppdelningen av kommunerna vilka är gjorda 

efter Boverkets (2017) egna 7 kategorier; 

Storstockholm (1), Storgöteborg (2), 

Stormalmö (3), kommuner med högskola och 

fler än 75 000 invånare (4), högskola men 

mindre än 75 000 invånare (5), övriga 

kommuner med 25 000 invånare eller mer (6) 

och ytterligare övriga kommuner med en 

befolkning på mindre än 25 000 invånare (7).  

 

1.3 Bakgrund 
Att bostaden har varit en viktig fråga genom tiderna för många och att bostadsbrist 

inte är ett nytt fenomen är tydligt då det under 1910-talet var en del av den 

politiska diskursen för arbetarrörelsen, dessutom grundades år 1916 

hyresrättsföreningen enligt Ola Nylander som är professor vid Chalmers på 

institutionen för arkitektur (Wiklund 2016). Deras mål är att sträva för att även de 

med lågavlönade jobb ska ha möjlighet att få tag på en skaplig bostad och även 

att människor inte ska kunna bli utslängda på gatan hur som helst (ibid.).  
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De allmännyttiga bostadsbolagen kom till först på 30-talet runt om i landet. Det 

byggdes även barnrikehus under den här perioden där byggarna fick köpa mark 

billigt och de boende kunde även ansöka om bostadsbidrag som var nytt och 

delades ut till personer för att de skulle ha råd med en skaplig bostad (Wiklund 

2016).  

 

Efter andra världskriget på 40-talet fanns det fortfarande en bostadsbrist, vilket 

ledde till att staten valde att bli en aktör inom bostadspolitiken (Wiklund 2016). 

Det medförde att staten kunde bidra ekonomiskt till kommuner för att göra det 

möjligt för fler bostäder att byggas (ibid.). Det ökande bostadsbyggandet till trots, 

fanns det fortfarande en bostadsbrist. Detta eftersom ett stort antal personer 

flyttade in till städerna, det var en stark ekonomi, ökad arbetskraftsinvandring och 

många barn som föddes (Wiklund 2016). Det ledde till miljonprogrammet med 

målsättning att bygga en miljon bostäder under 10 år (ibid.). Kvalitén blev inte 

alltid den bästa på dessa bostäder vilket i efterhand lett till dyra renoveringar 

(ibid.). Subventionerna som utfärdades av staten gjorde att bostadsbristen kunde 

byggas bort, men även i vissa fall gick så långt att det istället blev ett 

bostadsöverskott (ibid.). Bostadsöverskottet på 70-talet ledde till att delar av 

allmännyttan såldes ut och antingen konverterades till bostadsrätter eller förblev 

hyresrätter, men med annan ägare (Boverket 2007).  

 

I början av 1990-talet avskaffas centralstyrd bostadspolitik i förmån till en fri 

marknad (Wiklund 2016). Det ledde till att när lågkonjunkturen kom byggdes i 

stort sett ingenting och det som byggdes var bland annat dyra och stora 

bostadsrätter, helt enkelt på grund av att det inte fanns några större vinster i att 

bygga längre (ibid.). Byggandet av nya hyresrätter föll och samtidigt som ett ökat 

antal av hyresrätter konverterades till bostadsrätter (Boverket 2016b). 

 

I och med att bostadsmarknaden fallerade i USA 2007 och skapade en krasch i 

ekonomin som spred sig likt ringar på vatten till länder vars ekonomier tog det 

olika hårt (Ohlin 2018). Sverige klarade sig förhållandevis bra jämfört med andra 

länder, men det påverkade ändå i viss utsträckning Sveriges ekonomi och indirekt 

bostadsmarknaden (ibid.). Under finanskrisen 2008–2009 sjönk priserna på 

bostäderna rejält, men priserna har sedan dess återhämtat sig (Boverket 2017a). 

 

Ett stigande problem runt om i Europa är och var att rika människor investerade i 

lägenheter som de sedan lätt stå tomma, för att sedan dra vinst från ökande 

fastighetspriser (Neate 2014). I Spanien under byggboomen av 2000-talets 

början fram till finanskrisen 2007 byggdes det stora mängder bostäder (ibid.). När 

krisen var ett faktum visade det sig att folk inte hade råd att köpa bostäderna längre 

eller råd att betala sina bostadslån vilket ledde till att bankerna tog över ägandet 

av bostäderna (ibid.). 2014 fanns det 3,4 miljoner tomma bostäder (14% av 

beståndet) runt om i Spanien, varav många av bostäderna var byggda på turistorter 
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som aldrig varit bebodda eller i städer (ibid.). Istället för att sälja bostäderna till 

ett rimligt marknadspris väljer bankerna att låta de stå tomma (ibid.). Det gör att 

de överskattade lägenheterna kan artificiellt räkna upp värdet på banken (ibid.). 

En lösning som Barcelona har valt är att tillfällig expropriera (tvångsomhänderta 

en fastighet) från bankerna och lägga ut de på marknaden till skäliga hyror, 

förutsatt att bostäderna ligger i ett område med högt bostadsbehov (O'Sullivan 

2018). 
 

I och med kriget i Syrien ökade antalet flyktingar som kom till Sverige för att söka 

asyl år 2015 drastiskt (Statistiska centralbyrån 2016). Regeringen beslutade den 1 

mars 2016 att alla kommuner var tvungna att ta emot ett visst antal flyktingar och 

förse de med ett hem (Ahlfors och Ullbrand 2018). Vanligaste sättet att göra det 

på var via hyresrätter genom allmännyttan, vilket ledde till ökade påfrestningar på 

bostadsmarknaden (ibid.). 

 

2 METOD 
Denna studien är framtagen med hjälp av en litteraturgenomgång och analys av 

sekundärdata där främst rapporter i från Boverket har granskats och 

sammanställts. Valet av metod är gjord för att fånga en så heltäckande bild som 

möjligt och dessutom ur ett nationellt perspektiv. Detta hade inte varit möjligt om 

all data hade varit egenproducerad.  

 

En viktig informationskälla är de bostadsmarknadsanalyser (BMA) som 

sammanställs av Boverket varje år, baserat på de svar som landets länsstyrelser 

samlar in från landets kommuner angående deras bostadsbestånd (Boverket 

2018a). Det har även analyserats material från Statistiska centralbyrån (SCB). 

Data som är hämtad från SCB har om kategoriserats till att följa boverkets 

indelning av kommuner för att få en bättre överblick och kunna jämföra data med 

varandra bättre. För att få en bättre förståelse kring studieområdet har även 

debatten kring bostadsmarknaden följts. Detta genom att granska debattartiklar 

och analysera vad det finns för ståndpunkter kring hur hanteringen av hyresrätter 

bör handskas. 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgång innebär att gå igenom olika texter angående studieområdet 

och kritiskt granska dess innehåll för att på så sätt ge ett underlag till att vidare 

bygga en studie (Bryman 2018). Det handlar således om att ta reda på vad som 

redan är känt inom ämnet och inte behöva “uppfinna hjulet på nytt” (ibid.). En 

litteraturgenomgång kan även bidra med att väcka argument och idéer för 

utformningen av studien som forskaren vill skriva (ibid.).  
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Något att vara varsam kring vid användandet av sekundärlitteratur är att 

misstolkningar och felangivningar lätt kan ske (Bryman 2018). Det sätter krav på 

författaren att vara väl införstådd i vad texterna faktiskt säger. Det kan även vara 

svårt att replikera uppsatsen och få liknande resultat (ibid.), då de är baserade på 

ett antal selektivt utvalda texter och är tolkningar gjorda av forskaren.   

 

2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som tagits fram utav någon annan, möjligen i ett helt annat 

syfte än vad den som använder sig av sekundärdata ämnar göra (Bryman 2018). 

Sekundärdata-analys av offentlig statistik som det handlar om när det är gjort av 

staten eller inom kommunal verksamhet kan vara ett bra underlag till en studie då 

tillgången till mängden information hade därför varit svåröverkomlig utan 

användandet av offentlig statistik (ibid.). 

 

Datainsamlandet för BMA har genomgått tre faser; där först varje kommun svarat 

på frågorna i BMA. För det andra skickas svaren från kommunen till den 

tillhörande länsstyrelsen, som går igenom och sammanställer svaren för alla dess 

kommuner. Till sist skickas sammanställningarna vidare till Boverket som gör en 

färdigställd årlig rapport. Att samla in all data på egen hand är ett arbete som 

skulle vara väldigt tidskrävande och svårt att utföra inom begränsad tidsram och 

att uppnå samma kvalité på insamlade data (Bryman 2018). En fördel med 

sekundärdata är att större del av tiden kan gå till att analysera och tolka 

informationen istället för att lägga den tiden på att samla in information (ibid.). 

De facto är även att offentliga data kan även anses vara icke-reaktiv (ibid.) (det 

vill säga att personerna som iakttas inte är medvetna om det och kan därmed inte 

reagera på ett sådant sätt att det påverkar utgången av observationen) gör att den 

kan ses vara mer pålitlig.  

 

De begränsningar som finns med att jobba med sekundärdata är att det inte finns 

någon kontroll över vilka frågor som ställs under insamlingsfasen, utan är helt 

beroende av att anpassa sig till de svar som redan finns (Bryman 2018). 

Definitioner som används utav de som producerat data vid statliga anstalter kan 

dessutom särskilja sig från de som används i samhällsforskning vilket kan leda 

till misstolkning av data och ifrågasättande av validiteten (ibid.). Oftast rör det sig 

om stora mängder insamlade data, vilket gör att det kan vara svårt att få en bra 

överblick av vad materialet handlar om och det tar tid att sätta sig in i materialet 

och förstå (ibid.).  
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2.3 Källkritik 

Om offentlig statistik kan anses vara pålitlig är en fråga om hur tilliten är i 

samhället till institutioner och deras neutrala ställningstagande till den data de får 

fram. För Sveriges del är validiteten och tilltron god till svenska myndigheter 

(Statskontoret 2014), vilket leder till att det går att se SCB och Boverket som 

pålitliga källor.  

 

Hyresrättsföreningen är företrädare i sina medlemmars vägnar och därav talar de 

för hyresrätter och har således en bias i fördel för hyresrätter som är viktig att ta 

hänsyn till vid analys av deras texter. Flera av artiklarna är baserade på skribentens 

eller den intervjuades åsikter, vilka definitivt bör ses som opartiska och därmed 

behövs de vägas mot andras åsikter och fakta. I studien har flera olika perspektiv 

försökts lyfta fram genom källor från olika delar av det politiska spektrumet. Det 

är utöver det viktigt att försöka förstå den fakta som lyfts fram och hur den är 

vriden för att stötta de argument som lyfts fram i både artiklar och studier. 
 

3 TEORETISK LITTERATURGENOMGÅNG 
För att bilda en bra problemförståelse har flera olika former av texter gåtts igenom. 

Dessa bildar en grund för att sedan kunna analyseras tillsammans med resultatet. 
 

3.1 Lagstiftning och bostadspolitik 
Hur kommunerna måste förhålla sig angående bostadsmarknaden styrs enligt 

lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) varav de 

kommunala bolagen främsta uppgift är att förvalta hyresrätter inom den egna 

kommunen/kommunerna. De ska även arbeta för att det ska finnas tillräckligt med 

bostäder samt även låta de boende ha inflytande över sin bostad (ibid.). Bolaget 

skall bedrivas med affärsmässiga principer, vilket är ett undantag ur 

kommunallagen (ibid.). Det innebär att bolaget ska drivas i vinstsyfte och arbeta 

utifrån ett långsiktigt perspektiv som är ekonomiskt hållbart (Samhällsansvar och 

affärsmässiga principer 2019). Kommunen och det kommunala hyresbolaget skall 

dessutom vara ekonomiskt åtskilda för att kunna konkurrera på lika villkor med 

privata aktörer på bostadsmarknaden (ibid.).  

 

Kommuner har inte rätt att i detaljplanen enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) specificera vilken upplåtelseform som skall byggas på en tomt, utan 

det bestäms utav markägaren. Kommunen måste därför själva äga marken för att 

kunna bestämma upplåtelseformen. Regeringen gav den 19 januari 2016 ett 

direktiv till en utredning angående möjligheten att definiera i detaljplanen att en 

viss andel av det nybyggda bostadsbeståndet inom ett område måste vara 

hyresrätter (dir 2017:6).  
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En förtjänst av att en stor del av bostadsbeståndet har varit kommunalt ägt har 

enligt Boverket (2008) lett till att de har kunnat bidra till att skapa bostäder för 

alla. Det hade inte fungerat för kommunerna att enbart ha bostäder för de som är 

resurssvaga eftersom hela systemet är byggt på omfördelning av inkomst för att 

subventionera för bostäder (ibid.).  

 

Bostadsmarknaden och hur den ska hanteras är en väldigt laddad ideologisk fråga 

vilket kan ses i de svängningar som har skett i bostadspolitiken. När en ny 

borgerlig regering tillsattes år 1991 togs bostadssubventionerna bort och 

möjligheten till att sälja hyresrätter och konvertera om de till bostadsrätter gjordes 

(Bolinder 2009). Under slutet av 1990-talet började ett större antal av de 

allmännyttiga hyresrätterna att säljas (ibid.). När Socialdemokraterna tillträdde 

regeringsposten 1999 införlivade de en stopplag som var till för att hejda 

utförsäljningen av allmännyttan (ibid.). När de borgliga partierna åter kom till 

makten 2007 avskaffades denna stopplag (ibid.). 

 

3.2 Problematiken med byggnadskostnader 

Enligt Pia Svensson (2017) är Sverige det land inom EU som har de allra dyraste 

byggnadskostnaderna. Kostnaden har nästintill dubblerats de senaste tio år en från 

att ha legat på genomsnittligen 22 000 kronor per kvadratmetern till att istället 

ligga på 42 000 kronor per kvadratmetern (ibid.). Det kan i dagens läge kosta lika 

mycket i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt som det gör att bo i en 

bostadsrätt (ibid.). Byggkostnaderna i Sverige ligger i en rapport från 2011 på 

65% högre än snittet i EU och det är sedan 2009 framförallt som priserna har 

skenat iväg (Fastighetstidningen 2014a). Ett utpekat samband kan tänkas finnas 

mellan att kronan blivit starkare gentemot euron när rapporten gjordes (ibid.). Att 

påpeka är att Sveriges byggkostnaderna inte sticker ut jämförelsevis med övriga 

länder i norden (ibid.). I motsats till Pia Svensson (2017) anser Boverket (2014b) 

i sin rapport “Svenska byggkostnader i en internationell jämförelse” att jämföra 

kostnaderna mot andra länder är inte ett bra mått för att avgöra om 

byggkostnaderna är för höga, då förutsättningarna varierar stort mellan olika 

länder. Det gäller även inom olika regioner inom samma land. För övrigt sticker 

Sverige inte ut när det kommer till byggkostnader med jämförbara länder i 

Västeuropa (ibid.). Det är viktigare att jämföra om de som skall bära priset klara 

av det och om bostadsbyggandet hämmas på grund av för höga priser (ibid.). Att 

byggkostnaderna är högre i sig behöver inte vara ett problem, men kan bli det om 

de håller i sig en längre period (ibid.). Prisnivån är allmänt hög på varor i Sverige 

och rapporten kommer även fram till att i länder med hög ekonomisk standard 

även tenderar att bygga bostäder av högre kvalité, vilket medför högre kostnader 

(ibid.). Sveriges nordliga geografiska läge medför också att kostnaderna kan 

förväntas vara högre i Sverige, då byggnaderna måste kunna stå emot kylan 

(ibid.). 
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De största hinder som lyfts fram för ökat byggande av hyresrätter är; bristande 

konkurrens, höga materialkostnader, skatterna, höga löner och att det är dyrt att 

bygga för nordligt klimat (Nylander 2019b). Några av de viktigaste faktorerna 

som ligger bakom byggkostnaderna anser experter enligt Svensson (2017) är 

bland annat att för stor andel av bostadsmarknaden domineras utav ett få antal 

starka aktörer, vilket leder till konkurrensbrist. Detta gäller i alla led som är 

delaktiga i framtagandet av en ny bostad (ibid.). Konkurrensverket kom fram till 

i en rapport där de undersökte bostadskostnaderna under åren 2002 och 2003, att 

kostnaderna skulle kunna vara uppemot 20 procent lägre (Fastighetstidningen 

2014a). Detta ifall de stora byggbolagen istället för att utföra alla tjänster i egen 

regi, hade handlats upp med konkurrens (ibid.). Samma bolag kan således ta ut 

vinster i alla stegen utan att behöva bry sig nämnvärt om kostnaderna. Då 

bostäderna är geografiskt bundna och en nödvändighet, ger det konsumenterna en 

svagare förhandlingsposition om priset (Boverket 2014b). Konkurrensen är 

dessutom oftast svagare lokalt, vilket trissar upp priserna ännu mer (ibid.).  

 

Gällande regelverk är även det en bidragande faktor till varför det är svårt att 

bygga billiga bostäder anser Jerker Eriksson, Vd för allmännyttan Bostaden i 

Umeå (Renklint 2019). Om produktionspriset är mycket högre än hyrorna kan 

avkastningen bli alldeles för låg och riskerar bryta mot EU:s konkurrensregler 

(ibid.). För att få ner hyrorna hjälper det inte att bygga utanför städerna där 

markpriserna är billigare (ibid.). Detta eftersom risken är högre och marknaden 

och lagstiftningen kräver då högre avkastningskrav (ibid.). Driftkostnaderna är 

dessutom de samma oavsett vart byggnaden är belägen, vilket gör det inte 

ekonomiskt försvarbart att bygga på mindre attraktiva lägen (ibid.).  

 

Det är även svårt att ha koll på hur kostnaderna faktiskt ser ut då hälften av 

kostnaden av bostäder ligger i själva byggmaterialen och det finns ett avancerat 

rabattsystem för vad materialen kostar (Svensson 2017). Olika varor säljs och köp 

till rabatterat pris och det handlar mestadels om kontakter och olika uppgörelser 

som avgör vad kostnaden blir i slutfasen (ibid.). Det leder också till att det blir 

svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden och kunna ta del av förmånligare 

priser (ibid.). För att stärka sin position leder det till försvarsmetoder emot de 

entreprenörer som väljer att införskaffa varor och tjänster utomlands med att de 

inte heller längre får ta del av de rabatterade priserna (ibid.). Det är dessutom svårt 

att veta vad de faktiska kostnaderna är då det inte finns några incitament för 

byggbolagen att redovisa faktisk vinst utan bara priserna till kunden 

(Fastighetstidningen 2014a). Det finns inga starka drivkrafter för de stora 

byggbolagen att pressa sina priser under denna marknadsmodell vilket gör att 

priserna fortsätter att öka (Svensson 2017). Det anses även finnas ett överskott på 

bostäder i attraktiva områden vilket har lett till att avkastningen på dessa bostäder 

har sjunkit (ibid.). På samma gång har byggbolagen fått kritik för att de spar på 

attraktiv mark tills dess att förutsättningarna för att bygga är mer lönsam (ibid.). 
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Det finns möjlighet för kommunen att ta tillbaka rätten att få bygga på marken om 

det inte byggs inom en viss tid, men det är en rätt som sällan nyttjas (ibid.). Många 

anser även att det finns en för dålig planberedskap hos kommunerna vilket gör att 

byggandet drar ut på tiden och ökar således kostnaderna (ibid.). I många fall är 

det svårt för kommuner och dess allmännyttiga bolag att få in anbud för att bygga 

något av deras projekt, det kan ligga runt 0 till 2 anbud enligt Förbo AB (ibid.).  

 

Att bygga billigare ökar konkurrens med andra bolag som blir tvungna att hitta 

sätt att komma ner i pris för att få byggkontrakt (Fastighetstidningen 2014b). För 

att byggprojekt ska lyckas med lönsamheten utanför centrum i städer behövs 

byggnadskostnaden minska enligt Fredrik Törnqvist, vd vi det allmännyttiga 

bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping (ibid.). Ett sätt att sänka kostnaderna är 

genom att bygga standardiserade projekt istället för vad som är vanligt i Sverige 

idag med unika projekt för varje nytt bygge (ibid.). I Linköping bygger det 

allmännyttiga bostadsbolaget sina första kombohus som består av tvåor och treor 

(ibid.). Det är viktigt att standarden inte anses vara låg i husen, för då skulle inte 

någon vilja hyra bostäderna (ibid.). Lägenheterna innehåller helkaklat badrum, 

balkong, trägolv i hela lägenheten samt tvättmaskin och torktumlare (ibid.). 

Bostadsbolagen kan själva välja hur de vill att balkongerna ska vara placerade och 

vilken färg de vill ha på sina bostäder, men det går inte att ändra utformningen av 

de olika bostäderna (ibid.). Priset beräknas ligga på 20 procent mindre än liknande 

hus, som saknade standardiseringen byggt av en annan entreprenör (ibid.). Ett av 

de största hindren för att använda liknande byggmetoder i Sverige är rädslan för 

nya “miljonprojektområden” (Fastighetstidningen 2014a).  

 

I Tyskland har det svenska företaget Bonava kunnat bygga billiga hyresbostäder 

i flera år medan de i Sverige har riktat in sig på att bygga dyra bostadsrätter 

(Nylander 2019a). De bygger för tillfället 4500 hyreslägenheter i en förort till 

Berlin där hyran ligger på en nivå anpassad till medelinkomsttagare (ibid.). En 

hyra på en nyproducerad lägenhet kan ligga på 8000 kronor i kallhyra för en trea 

på 75 kvadratmeter (ibid.). I Tyskland har Bonava lyckats bli det företag som i 

egen regi byggt flest bostäder (ibid.). Anledningen till att de har kunnat pressa 

priserna på deras hyreslägenheter är på grund det stora antalet bostäder och hur 

de byggs (ibid.). De använder gjutna block som är numrerade för att visa vart varje 

block ska gå och processen upprepas för varje hus (ibid.). Att alla hus byggs på 

samma sätt oavsett om är billiga hyresrätter eller dyra lyxvillor gör det möjligt att 

bygga effektivt och minska omkostnaderna (ibid.).  

 

På senare tid har blivit en smärre kris för byggbolagen då det inte längre går att 

sälja dyra bostadsrätter i den utsträckning som det gjordes tidigare, finns det nu 

nya möjlighet att bygga hyresrätter enligt Bonavas ledning (Nylander 2019a). 

Bostadsbristen kvarstår och om byggbolagen ska gå runt ekonomiskt måste de 

tänka om (ibid.). Det är när krisen kommer som det finns störst möjlighet att gör 
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de förändringar som behövs (ibid.). Bonava började bygga sina billiga hyresrätter 

i Tyskland efter återföreningen av Öst- och Västtyskland då ekonomin var hårt 

ansträngd och att pressa priserna var enda sättet att överleva som byggbolag 

(ibid.). Istället för att sälja direkt till de boende i Tyskland, säljs ofta bostäder till 

försäkringsbolag som därefter hyr ut de till medelinkomsttagare (Nylander 

2019b). Största fördelen är att bolagen inte behöver vara oroliga för 

konjunktursvängningar utan har en stadig grund att stå på (ibid.). Det är inte lika 

lönsamt, men det är också mycket mindre risk i ett sådant upplägg (ibid.). När 

efterfrågan på dyra lägenheter sviktar har byggbolagen ett val; antingen bygga 

billiga hyresrätter, eller skära ner på sin verksamhet tills det går att bygga dyra 

bostadsrätter igen (ibid.). 

 

3.3 Renoveringar 

Fastighetsägarna har inte rätt att genomföra hyreshöjningar på grund utav 

renoveringar som kan klassas till underhållsåtgärder, då dessa skall ingå i hyran 

(Lind 2015). Underhållsåtgärder innefattar “åtgärder som återställer ursprungliga 

egenskaper hos byggnaden” (ibid.). Däremot kan hyran höjas vid standardhöjande 

renoveringar, då det ses som en investering, det vill säga “åtgärder som höjer 

standarden i relation till den ursprungliga” (ibid.). Standardhöjande var förr en 

samhällsinvestering i att människor skulle ha tillgång till rinnande vatten och 

liknande (ibid.). Medan nu när det pratas om standardhöjande handlar det om en 

form av “lyxrenoveringar” med bland annat parkettgolv och klinkers i 

badrummen (ibid.). Ett alternativ skulle vara att det fanns olika nivåer av 

renoveringar som de boende själva kunde välja mellan (ibid.). Det skulle kunna 

hjälpa till mot inkomstsegregationen att ha olika standardnivåer på lägenheterna i 

samma område (ibid.). 

 

Ett problem enligt Åse Richard från Institutet för bostads- och urbanforskning vid 

Uppsala Universitet är “renovräkningar”, det vill säga att hyresvärdarna gör dyra 

renoveringar av en bostad utöver stambyte (Ahola 2019). Det har framförallt skett 

i miljonprogrammen i storstäderna och lett till att människor inte längre har råd 

att bo kvar (ibid.). Enligt siffror från Bostaden 2014 skulle 25% av hyresgäster 

tvingas flytta om hyran höjdes med tusen kronor i månaden (ibid.). Vid 

renoveringar höjs ofta hyran med mellan 3000 - 4000 kr i månaden (ibid.). I maj 

2019 varnade FN Stockholm om att allmännyttan säljs ut varvid de nya ägarna 

har höjt hyrorna via “renovräkning” (Savina 2019). FN:s observatörer påpekar att 

det kan leda till slumområden, när människor tvingas från sina hem och det inte 

finns några andra alternativ (ibid.). De belyser också att de har en skyldighet att 

se till att alla människor har en bostad till rimligt pris (ibid.).  

 

Kicki Björklund, vd vid det kommunala bostadsbolaget i Göteborg säger att det 

ska finnas renoveringsalternativ som innebär att alla ska kunna bo kvar i sin 

bostad (Görfelt 2016). Ett “nollalternativ” innebär ingen hyreshöjning alls eller 
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åtminstone en minsta möjlig höjning av hyran på kanske 100–200 kronor i 

månaden (ibid.). En “nollrenovering” skulle innebära ett stambyte vilket är en 

underhållsåtgärd och en uppdatering av badrummet (ibid.). När boende ställdes 

inför det valet och två dyrare alternativ, valde 7 av 10 hushåll “nollalternativet” 

(ibid.). Ett problem på bostadsmarknaden är att en del bolag enbart gör 

standardhöjande åtgärder på insidan vilket leder till högre hyra, men struntar i att 

göra underhåll och stambyten (ibid.). De skapar således en kuliss av högre 

standard på bostaden än vad det i själva verket är (ibid.). 

 

3.4 Migration 

En faktor som kan visa på behovet av hyresrätter är att se på människors 

flyttningsmönster, vilket Karpestams i sin rapport ”Who benefits from more 

housing?” (Boverket 2016b) undersökt, samt för vilka nybyggnationer som kan 

vara ekonomiskt hållbart. De personer som framförallt bor i hyresrätter är 

låginkomsttagare och unga vuxna enligt Karpestam. I den granskade studien har 

kohorterna delat upp i tio års intervaller (25–34 år till exempel) bortsett från 

mellan åren 20–24 år. De avgränsningar som gjorts i studien är att barn under 20 

år är uteslutna ur studien då de främst flyttar på grund av och med sina föräldrar. 

Även gruppen äldre än 74 är utesluta eftersom de sällan flyttar över 

kommungränser som är det mått som används för att mätt flyttfrekvensen. Unga i 

åldrarna 20–24 är de som är mer benägna att flytta än äldre personer och detta kan 

antas bero på att de ännu inte rotat sig i samma utsträckning ännu (Boverket 

2016b). Antalet unga personer som fortfarande ökade mellan år 2000 - 2013 och 

genomsnittsåldern ökade med 0,5 år under samma period (ibid.).  

 

Det är statistiskt säkerställt att det finns en minskad utflyttning av åldrarna 20–54 

år när bostadsbeståndet ökar, vilket i sig är förväntat då det finns en positiv 

korrelation mellan antalet lediga bostäder och hur många bostäder det finns i den 

samlade bostadsstocken (Boverket 2016b). Med ökad andel hyresrätter ökar också 

antalet 20–24 åringar, medan det leder till en minskad andel boende i 

åldersgrupperna 35–44 och 55–74 år (ibid.). En anledning till detta föreslås av 

Karpestam (ibid.) vara att många i det svenska samhället föredrar att äga sin egen 

bostad och därmed har de som kan valt att bo där det finns fler bostadsrätter. Ökat 

byggande av hyresrätter leder således inte till ett ökat flyttande generellt då det 

finns åldersgrupper som blir mindre flyttbenägna av det (ibid.). Flyttfrekvensen 

under perioden 1992 - 2012 var högre hos de som bor i hyresrätter och ligger på 

omkring 23% gentemot bostadsrätter på 9% (Linder och Elmgren 2019). 

 

De skillnader som finns i befolkningsutvecklingen kommer näst intill uteslutande 

ifrån nettoinvandringen, då födslarna och dödsantalet i landet har hållit en jämn 

nivå enligt rapporten ”Bostadsmarknaderna i Norden 2000–2016” (Boverket 

2017a). Detta leder till enligt rapporten att bedömningarna av hur många bostäder 

som kommer att behövas i framtiden är svåra att avgöra då det är svårt att veta hur 



 

12 

 

människors flyttningsmönster in och ut ur landet/kommuner kommer att se ut. En 

försvårande faktor är flyktinginvandringen som för med sig många människor i 

behov av billigare bostäder, främst i form av hyresrätter (Boverket 2017b). Det 

finns enligt alla Sveriges län ett underskott på bostäder för denna grupp (ibid.). 

Många kommuner som har haft avbefolkningsproblem har genom det ökade 

antalet flyktingar som kom till Sverige runt år 2015 ställts inför ett nytt problem, 

nämligen att försöka få de personer som blivit hänvisade till deras kommun att 

vilja stanna kvar (ibid.). Med anledning av den drastiska befolkningsförändringen 

medför det att kommunerna som förr kanske har rivit hus på grund av för stort 

bestånd i förhållande till sin befolkning nu besitter ett underskott på bostäder 

(ibid.). Problemet är att kommunerna inte kan avgöra hur det kommer se ut i 

framtiden, om de enbart tillfälligt bosätter sig i kommunen eller om personerna 

kommer välja att flytta ifrån kommunerna och därmed skapa ett mindre behov av 

bostäder på nytt (ibid.). Dessa kommuner sitter också i många fall på en åldrande 

befolkning vilket går att återknyta till att många unga flyttat därifrån och därför 

strävar således kommunerna även om att kunna behålla och locka till sig en ung 

befolkning utöver de flyktingar som anlänt (ibid.). Ytterligare problem som väntas 

i framtiden är att ett stort antal personer går i pension och därav blir det ännu 

viktigare att ta till vara på nyanlända, då de flesta är i arbetsför ålder och kan 

därför ses som en stor tillgång värd att ta till vara på (ibid.). 

 

Inflyttningen har ökat i alla kommuner som ökat sin nyproduktion vilket gäller 

för alla ålderskategorierna (Boverket 2016b). Gruppen unga vuxna i åldrarna 20–

24 är statistiskt sett mer flyttbenägna än andra ålderskategorier, även om 

resultaten i studien är mycket lägre än förväntat ibid.). Enligt Karpestam (ibid.) 

skulle detta kunna tydas som att det finns för få bostäder för unga att flytta till och 

att byggts mer för de som är resursstarka, då inflyttningen inte stämmer överens 

med de förväntade flytt-tendenserna.  

 

Arbetskraftsbristen inom byggbranschen leder till ett oönskat samband med att 

det byggs för lite medan det är svårt för arbetsgivarna att locka arbetskraft då det 

finns begränsat med bostäder (Boverket 2017b). Detta får även effekter på andra 

näringar som inte heller har möjlighet att rekrytera kompetens och arbetskraft 

vilket leder till konsekvensen att tillväxten kan blir hämmad (ibid.). 

 

Reavinstskatt som dras på den värdeökning som skett på boendet sedan det köptes, 

kan göra att det blir billigare att bo kvar i ett stort boende än att flytta till ett boende 

som är mer lämplig utefter en persons behov (Renklint 2019). Många äldre bor 

till exempel kvar i sina villor när barnen har flyttat ut och makan/maken gått bort, 

på grund av att det blir dyrare att flytta än bo kvar (ibid.). Det leder till att de 

täpper till i flyttkedjan (ibid.). Flyttkedjan innebär att människor i olika stadier i 

livet är i behov av olika typer och storlekar av bostäder. Folk tenderar därför att 

flytta när de uppnår ett nytt stadie med nya behov. Om folk väljer att istället bo 
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kvar på grund av reavinstskatten till exempel, hindrar det även andra från att hitta 

lämplig bostad.  

 

3.5 Hyressättning och poängsystem 

I Sverige har vi ett system som är baserat på lokala förhandlingar för att sätta 

hyrorna och där av ser hyressättningen olika ut över landet (Boverket 2014a). För 

att sätta hyrorna använder sig allmännyttan av bruksvärdeshyror (Nyström och 

Tonell 2012) som är ett poängsystem som ska reflektera bruksvärdet på bostaden. 

Systemet är utvecklat för att ta den generella hyresgästen i beräkning och inte de 

hyresgäster som lever på marginalen av sin inkomst för att betala hyran (ibid.). 

Det finns flera faktorer som påverkar hyressättningen och det gäller även yttre 

faktorer som inte är direkt knutna till bostaden som tillgång till hiss och närhet till 

kommunikationer (Hyresnämnden 2017). Närhet till en lekplats kan därför ge en 

ökad hyra och det är oberoende om hyresgästen nyttjar lekplatsen eller inte (ibid. 

 

I och med regeringsöverenskommelsen 2019 kom Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet överens med Centerpartiet och Liberalerna att det skulle införas fri 

hyressättning på nybyggnationer (Göthberg 2019). 

 

Andreas Bergström (2018) vice vd vid Fores argumenterar för att införande av 

marknadshyror skulle leda till fler bostäder. det på en fungerande marknad finns 

en vilja att producera billiga produkter för att kunna ta del av marknaden, vilket 

han jämför med hur marknaden ser ut för mat, begagnade bilar och kläder (ibid.). 

Han anser att höjda boendekostnader i attraktiva lägen skulle leda till att folk 

tvingas utnyttja sitt boende och dess yta mer effektivt (ibid.). Detta genom att till 

exempel hyra ut delar av bostaden eller helt enkelt flytta till ett mindre attraktivt 

område (ibid.) Han argumenterar även för att det skulle främst främja de med 

sämst bostadssituation genom att de mindre attraktiva lägenheterna skulle bli 

tillgängliga utan köer på något sätt (ibid.).  

 

Simon Safari, ordförande i hyresgästföreningen i Stockholm anser att det är staten 

som måste ta ansvar för att det byggs mer istället för att ge marknaden det ansvaret 

(Göthberg 2019). Han jämför med England där de har inför marknadshyror och 

att det där har lett till trångboddhet, ”grindsamhällen” och getton (ibid.). Peter 

Englund, Professor i nationalekonomi ser inte att införandet av marknadshyror på 

nybyggen skulle ha någon större effekt, bland annat för att det bara rör sig om 1–

2 procent av hela bostadsstocken (ibid.). Det skulle enligt honom ta flera 

decennier innan marknadshyror hade nått stora delar av beståndet (ibid.). Han 

anser att det behövs införas marknadshyror på hela bostadsstocken för att få effekt 

och att det främst kommer att drabbas de med lägre disponibel inkomst (ibid.) 

Hyran skulle i genomsnitt i Storstockholm skulle öka från 24% till 31% av den 

disponibla inkomsten (ibid.). Det skulle enligt honom behöva kompenseras 

genom ökat bostadsbidrag och skatter på vinst hos fastighetsägarna (ibid.). Det är 
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framförallt fastighetsägarna som skulle vara de stora vinnarna då de kan sätta 

högre hyror än i dagsläget (ibid.). Även samhällsbyggnadsföretaget Tyréns som 

gjort en undersökning om marknadshyror anser att det sannolikt inte skulle leda 

till ökat byggande (ibid.). 

 

Vem är det då som pushar för fri hyressättning. Enligt Erik Elmgren, 

förhandlingschef och Marie Linder förbundsordförande vid Hyresgästföreningen 

är det framförallt ekonomer som anser att det skulle lösa frågan om utbud och 

efterfrågan (Linder och Elmgren 2019). Vad de inte tar i beaktning är att 

efterfrågan inte kommer att minska bara för att priserna går upp (ibid.). Folk 

behöver fortfarande ett hem. Det går inte att lösa ett bristproblem av en 

nödvändighet genom reformer som enbart gör det svårare att nå kraven för en 

bostad. Det som skulle ske är att färre personer skulle ha råd med en bostad och 

antingen bo kvar hemma, tvingas flytta eller skaffa inneboende (ibid.) Det skulle 

öka trångboddheten, minska rörligheten (ibid.) och öka gentrifieringen. 

Gentrifiering eller gentry-fication (gentry = herrskap) (Lees et al. 2008) och 

betyder rent ut sagt förädla, i detta fall att en existerande population bytts ut mot 

ett herrskap (mot en mer välbärgad population). Gentrifiering är alltså när en 

socioekonomiskt starkare grupp flyttar in i ett område där det huvudsakligen bor 

socioekonomiskt svaga grupper och lyfter upp statusen och därigenom höjer 

hyrorna. Det leder till att de som bodde där från början tvingas flytta därifrån när 

de inte längre har råd att bo kvar. Området blir således mer segregerat. 

 

4 RESULTAT 
Resultatet är primärt baserat på data hämtat från SCB och Boverkets BMA. All 

data presenterad i resultatet är beräknat utefter Boverkets kommunindelning.   

 

4.1 Befolkningsutveckling 

För att få en bild över hur behovet av bostäder ser ut behövs det en förståelse för 

hur befolkningsutvecklingen har varit över åren då de är starkt förknippade. 

Befolkningsutvecklingen i Sverige har stadigt pekat uppåt och i figur 1 går det att 

se att Storstockholm är den kategori som har ökat mest med nästan en miljon 

invånare (Statistiska centralbyrån 2017c). 2009 blev Storstockholm (1) den region 

med högst antal invånare och gick då om övriga kommuner med mindre än 25 

000 invånare (7) (ibid.). Det är framförallt storstadsregionerna som har växt i 

befolkningsmängd och då även högskoleorterna med mer än 75 000 invånare (4) 

(ibid.) Resterande regioner (5–7) har haft en relativt stagnerande 

befolkningsökning (ibid.). Högskoleorter med mindre än 75_000 invånare (5) har 

ökat väldigt lite i jämförelse med högskoleorter med mer än 75_000 invånare (4) 

(ibid.). 
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Figur 1. Befolkningsutvecklingen inom varje kategori baserad på Boverkets kommunindelning. Källa: Statistiska 

centralbyrån 2017c. 

 

4.2 Nuvarande bostadsstock 

4.2.1 Totalt antal bostäder 

Bostäderna i förhållande till befolkningen har i storstadsregionerna (kategori 1–

3) har under perioden 1990–2012 (figur 2) minskat (Statistiska centralbyrån 

2017a). De kommunerna med universitet och en befolkning på <75 000 (4) har ett 

mer eller mindre oförändrat bostadsutbud, medan det i övriga kommuner har ökat 

under samma period (ibid.). 
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Figur 2. Det totala antalet lägenheter i bostadsstocken delat på befolkningen för varje kommunindelning. Källa: 

Statistiska centralbyrån 2017a. 

 

Förändringarna som har skett i antalet hyresrätter per 100 000 år 2017 (figur 3) är 

så pass små att det är svårt att säga att det skett en större förändring (Statistiska 

centralbyrån 2017a). 
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Figur 3. Antalet hyresrätter per 100 000 invånare som finns inom varje kommunindelning. Källa: Statistiska 

centralbyrån 2017a.  

4.2.2 Balansuppskattning av lägenheter  

Varje år utför Boverket en enkät tillsammans med länsstyrelserna för att se över 

hur bostadsmarknaden ser ut i alla kommuner (Boverket 2018b). Den är till för att 

se över hur bostadsbeståndet förändrats över åren och få en uppfattning om hur 

kommunerna själva uppskattar sin bostadssituation (ibid.). Data som fanns 

tillgängligt var mellan åren 2013 och 2018.  

 

Hälften av alla kommuner i Stormalmö (3) uppgav 2013 (tabell 1) att de hade 

balans på sin bostadsmarknad (Boverket 2018b). 2 kommuner hade under 2013 

valt att inte delta i enkäten. Runt hälften av alla kommuner i kategori 3, 5, 6 och 

7 hade uppgett att de hade balans på bostadsmarknaden (ibid.). Minst en kommun 

inom varje kategori anser sig ha balans på bostadsmarknaden (ibid.). 

 
Tabell 1. Uppskattning av bostadsbeståndet 2013 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät. Källa: Boverket 2018b. 

 
 



 

18 

 

Från 2013 har några kommuner som anger att de har balans på bostadsmarknaden 

i Storstockholm (1) och Storgöteborg (2) helt försvunnit till 2014 (tabell 2) 

(Boverket 2018b). I övrigt har inte några större förändringar skett bortsett från ett 

visst bortfall av kommuner med balans i förmån för ett underskott där det 

framförallt är i övriga kommuner med befolkning <25 000 (7) som det minskat 

(ibid.).  

 
Tabell 2. Uppskattning av bostadsbeståndet 2014 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät. Källa: Boverket 2018b. 

 
 

Överlag fortsätter balanserade bostadsmarknaden att minska i antal år 2015 (tabell 

3) för att istället bli till ett underskott (Boverket 2018b). Enda trenden som bryter 

det är att i övriga kommuner med befolkning >25 000 (6) där två kommuner anger 

att de har fått ett överskott på bostäder (ibid.).   

 
Tabell 3. Uppskattning av bostadsbeståndet 2015 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät. Källa: Boverket 2018b. 

 
 

Antalet kommuner som uppger att de har en balanserad bostadsmarknad halveras 

från 2015 till 2016 (tabell 4) från att ligga på 80 kommuner till att bli 40 (Boverket 

2018b). Nästan två tredjedelar av överskottet försvinner också under samma 

tidsperiod (ibid.). Det medför att 57 kommuner till från 183 till 240 nu uppger att 

det finns ett underskott av bostäder (ibid.). Övriga kommuner med befolkning >25 

000 (6) går från att ha 13 kommuner med balanserad bostadsmarknad och 3 med 

ett överskott till att 32 av 34 kommuner anger att det istället finns ett underskott 

på bostäder (ibid.). Enbart storgöteborg har en kommun som anger att de har 

balans av storstadskommunerna (tabell 4), vilket dessutom är motsatsen till vad 

som sades året (tabell 3) innan då alla kommuner i storgöteborg angav att de hade 

ett underskott (ibid.). 
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Tabell 4. Uppskattning av bostadsbeståndet 2016 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät. Källa: Boverket 2018b. 

 
 

Från att inte haft några kommuner i högskoleorter med en befolkning >75 000 (4) 

år 2016 (tabell 4) som angett att de hade en balanserad bostadsmarknad, har 3 

kommuner däremot agnet att de har balans 2017 (tabell 5) (Boverket 2018b). 

Enbart en kommun i kategori 7 anser fortfarande år 2017 att de har ett överskott 

på bostäder (ibid.). Överlag fortsätter antalet kommuner med balanserad 

bostadsmarknad sjunka (ibid.). 

 
Tabell 5. Uppskattning av bostadsbeståndet 2017 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät. Källa: Boverket 2018b. 

 
 

Trenden börjar så småningom att vända år 2018 (tabell 6) och fler kommuner 

anser att de har en balanserad bostadsmarknad, men detta gäller enbart de 

kommuner som ingår i kategori 6 och 7 (Boverket 2018b). Överskottet på bostäder 

återkommer i 3 kommuner i kategori 7 (ibid.). Kommunen som tidigare angivit 

att de balans har nu även den gått över till ett underskott, precis som alla andra 

storstadskommuner (ibid.). 

 
Tabell 6. Uppskattning av bostadsbeståndet 2018 gjord av varje kommun som deltagit i boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät (BME). Källa: Boverket 2018b. 

 
 

Sammantaget finns det en tydlig trend med att antalet kommuner som anser att 

deras bostadsmarknad är i balans har minskat kraftigt och det främst efter 2015 

till 2016 då det halverades från 80 kommuner till 40 (Boverket 2018b).  Överlag 

finns de flesta av kommunerna som anser sig ha balans och de med ett överskott 

i övriga kommuner <25 000 (7), men detta beror framförallt på att det ingår 

betydligt fler kommuner i den kategorin (ibid.).  
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Antalet kommuner med ett överskott på lägenheter har dessutom mer eller mindre 

försvunnit sedan 2013 då det fanns 39 kommuner med överskott till 2017 med 

bara 1 (Boverket 2018b). Det har ökat med två kommuner till 2018 till tre men är 

väldigt lite (ibid.). Det största gapet kommer precis som för de kommunerna med 

balans mellan år 2015 - 2016 (ibid.). Detta har högst troligt att göra med det ökade 

antalet migranter som kom mellan de åren. För storstadskommunerna har en 

balanserad bostadsmarknad försvunnit helt över åren (ibid.).  

 

4.3 Nybyggande 

Det byggs mer i dagsläget än vad det har gjort sedan miljonprogrammets tid och 

detta gäller även för områdena utanför storstadsregionerna (Boverket 2017b). Det 

ökande byggandet har dock inte kunnat mätta marknaden och då gäller det främst 

för billigare lägenheter (ibid.). Det finns fortfarande en stor efterfrågan på 

bostäder, men då främst på lägenheter där hyrorna är lägre och mer överkomliga 

utifrån resurs svagare befolkningsgrupper (ibid.). Ett problem som uppstår är just 

att kunna bygga nyproduktion till ett pris som är hållbart för dessa grupper (ibid.).  

 

Det finns flera faktorer som påverkar byggandet av bostäder, varav några av dessa 

är ett begränsat utbud av detaljplanerad mark i områden som kan anses vara 

attraktiva för köpare och därigenom kunna generera bra avkastning på 

bygginvesteringar (Boverket 2017b). Utöver det finns det även problem hos 

byggföretag och privatpersoner att kunna få lån på bankerna för att kunna 

investera i byggandet. (ibid.) Det försvåras även av att produktionskostnaderna 

anses vara höga och därmed krävs det ett högre startkapital men även att 

avkastningen begränsas av kostnaderna (ibid.). Följaktligen finns det ett 

underskott på arbetskraft med rätt kompetens inom byggområdet vilket hindrar en 

ökad bostadsbyggartakt (ibid.).  

 

En del län lyfter fram olika former av kommunikationer som förutsättningar för 

ökat bostadsbyggande, dessa är bland annat Norrbotniabanan och Stockholms 

tunnelbana (Boverket 2017b). Båda anses viktiga för att personer ska kunna 

arbetspendla och gör platser längre bort från centralorten mer attraktiva för 

byggande (ibid.). 

 

Den största bristen på bostäder anges utav kommunerna vara i centralorterna och 

att det fortsatt ser ut så trots ett ökat bostadsbyggande (Boverket 2017b). För 

många har det ökande byggandet underlättat i att finna en bostad, men framförallt 

för de resurssvaga personerna där nyproduktion inte är överkomligt inom rimliga 

prisnivåer (ibid.). Det finns där ett stort behov utav lägenheter i varierande 

storlekar (ibid.). Det visar ändå på ett gott underlag för potentiella hyresgäster för 

de bostadsbolag som väljer att bygga eller på annat sätt komma över billiga 

hyresrätter. 
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Sverige har den lägsta nyproduktionen av bostäder i förhållande till 

befolkningsökningen av alla nordens länder på 0,38 för varje ny invånare 

(Boverket. 2017b). Detta kan ställas i kontrast med Finland som har en 

nyproduktionsnivå på 1,56 (ibid.). 

 

I början av 1990-talet låg antalet nyproduktioner högt jämfört med resten av 

tidsperioden fram tills 2017 (figur 4) (Statistiska centralbyrån 2017b). Det går att 

ett tydligt samband mellan finanskriserna och droppet av antalet bostäder som 

byggs, då det både i mitten av 90- och 00-talet går från växande antal till minskat 

(ibid.). Generellt har storstadsregionerna (1–3) samt högskoleorterna med mer än 

75 000 invånare (4) legat över rikssnittet (ibid.). Det är de kommuner med minst 

antal befolkning som även haft det svagaste byggandet över åren (Statistiska 

centralbyrån 2017b). Beräkningen av lägenheter är både från den allmänna och 

den privata sektorn (ibid.). 

 

 
Figur 4. Det totala antalet nybyggda lägenheter per 100 000 invånare uppdelat efter Boverkets kommunindelning. 

Källa: (Statistiska centralbyrån 2017b). 

 

Antalet hyresrätter följer i stor utsträckning riket (figur 5) (Statistiska centralbyrån 

2017b). Över lag går byggandet upp och ner för alla typer av kategorier av 

kommuner år för år (ibid.), vilket är förståeligt då det tar olika lång tid att 

färdigställa bostäder oavsett om det skulle finnas en vilja att ha en jämn byggtakt. 

Bostäderna räknas som nybyggda det år som de färdigställs. 
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Figur 5. Antalet hyresrätter som har byggts per 100 000 invånare uppdelat efter Boverkets kommunindelning. 

Källa: (Statistiska centralbyrån 2017b). 

 

4.3.1 Outhyrda lägenheter 

Det är lätt att stirra sig blint på antalet lägenheter som är outhyrda för att få en 

blick för hur utbudet är. Det är däremot ett stort antal av dessa lägenheter som inte 

finns tillgängliga att hyra. I beräkningen finns inga specialbostäder med utan 

enbart de bostäder som finns på den öppna marknaden (Statistiska centralbyrån 

2017d). Specialbostäder är bostäder som oftast inte räknas med i den generella 

bostadsstocken utan beräknas för sig själv. Dessa innefattar till exempel 

studentbostäder och äldre/funktionshinderanpassade lägenheter (Statistiska 

centralbyrån 2017a). 

 

Skillnaden mellan de lediga lägenheter som är outhyrda och de som faktiskt fanns 

tillgängliga att hyra har dock följt varandra över perioden år 2003 - 2017 

(Statistiska centralbyrån 2017d) (figur 6). Gapet har dock blivit större på senare 

år då skillnaden under 2000-talet låg på runt 10 000 medan det under senare 

hälften av 2010-talet är närmare en skillnad på runt 15 000 (ibid.). Antalet 

lägenheter som var lediga under perioden 2003 - 2017 var ständigt nedåtgående 

bortsett från mellan 2008 - 2009 då det steg med över 6000 lägenheter (ibid.). 
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Figur 6. Antalet outhyrda lägenheter som fanns tillgängliga mellan åren 2003 - 2017. För åren 2011 - 2017 

redovisades antalet enbart vartannat år, de saknade åren presenteras som medelvärdet av åren före och efter. Källa: 

Statistiska centralbyrån 2017d.  

 

Det fanns år 2017 nästan 19 000 lägenheter som stod tomma. Utav dessa var det 

enbart en tredjedel av alla lägenheter som tekniskt sett var lediga och fanns 

tillgängliga för uthyrning (Statistiska centralbyrån 2017d). Den största 

anledningen till att en lägenhet inte var tillgänglig var på grund av renovering 

(ibid.). Det är det lägsta antalet outhyrda lägenheter sedan år 1990 (ibid.). Antalet 

lägenheter tillgängliga för uthyrning var 6406 år 2017 gentemot i mars år 1990 då 

det fanns 3516 (ibid.). De lediga lägenheterna finns främst i de mindre 

kommunerna mätt i befolkning, då 7 av 10 av alla de lägenheter som fanns 

tillgängliga år 2007 fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare (ibid.). 

 

4.4 Ungas situation 

Då det i stor utsträckning är unga som påverkas av hur hyresrättsbeståndet ser ut 

har en extra djupdykning gjorts för att se över deras situation. I stor sett alla 

kommuner anser år 2017 (tabell 7) att det finns ett underskott på bostäder för unga 

vuxna (Boverket 2018b). Endast en kommun utav storstadsregionerna anser att 

det finns balans på marknaden (ibid.). Utöver det är det i de mindre kommunerna 

kategori 6 och 7 som de anser att det finns balans (ibid.). Sex kommuner med 

befolkning under 25 000 har valt att inte svara på frågan (ibid.). 

 
Tabell 7. Kommunernas uppskattning över hur det ser ut med bostäder för unga vuxna år 2017. Källa: Boverket 

2018b.  
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När det kommer till lägenheter för unga finns det flera olika anledningar till varför 

utbudet inte räcker till (tabell 8) (Boverket 2018b). Den vanligaste anledningen 

som kommuner uppger är att det generellt finns för få lägenheter och därmed även 

för unga (ibid.). Utöver det så anser mer än hälften av alla kommuner inom alla 

kategorier att det finns för få små lägenheter (ibid.). I kommunerna som tillhör 

Storstockholm anger dessutom nästan hälften (46%) att de små lägenheter som 

finns är för dyra för att ungdomar ska kunna ha råd med (ibid.). Attraktivt läge 

anser de flesta inte är ett problem, inte heller att bostäderna är för stora (ibid.). 

Detta kan ha att göra med möjligheten att gå samman ett flertal personer och hyra 

en större lägenhet tillsammans.  

 
Tabell 8. Andel av kommuner inom varje kategori som angett att de anser att ett påstående stämmer överens med 

deras situation. Källa: Boverket 2018b. 

 

 

5 DISKUSSION 
När det kommer en bostadskris visar det sig att antalet hyresrätter minskar. Det 

finns även ett samband med att antalet bostadsrätter som är till salu vid det tillfället 

ökar, eftersom människor inte längre har råd att köpa bostadsrätter. Vid ett sådant 

tillfälle upphör många gånger produktionen av nya bostäder, vilket spär på 

problemet med för få bostäder. Folk väljer hellre att stanna kvar i sitt boende än 

att försöka ta ett lån när samhällsekonomin är ansträngd. Det leder till att 

påfrestningarna på hyresrättsmarknaden blir än tyngre, när människor som 

beräknat vara en del av bostadsrättbeståndet istället söker sig till hyresrätter.  

 

När fastighetsägare debatterar kring hur bostadsbristen bör fixas, brukar 

det argumenteras för en friare hyressättning och att skrotande av 

bruksvärdeshyror skulle leda till högre lönsamhet i byggandet av hyresrätter. 

Däremot lyfter de sällan (av förståeliga skäl) att priserna skulle kunna minska med 

uppemot 20% om konkurrensen ökade. De stora byggbolagen bedriver istället det 



 

25 

 

mesta inom egen regi vilket kan spara på kostnader, men istället leder till att de 

tar ut högre vinster i alla stegen istället för att prispressa.  Ur deras perspektiv blir 

det mer lönsamt och samtidigt blir det svårare att få en överblick vad saker faktiskt 

kostar om de handlats på den öppna marknaden. Då en stor del av omkostnaderna 

vid byggande kommer från materialet och service har det bidragit till att 

kostnaderna har skenat iväg de senaste åren. Det leder till ett fåtal stora byggbolag 

och ingen villig att pressa sina priser, då de tjänar mer på att inte göra det.   

 

Det är lätt att ta för givet att en fri marknaden själv skulle lösa problemet med att 

bygga billigare bostäder. Att det skulle finnas aktörer som är villiga att bygga 

dessa bostäder då det uppenbart finns en efterfrågan på de. Problemet är att det är 

betydligt mer komplext än att implementera en ny reform för att göra det enklare 

att bygga hyreslägenheter med rimliga hyror till låginkomsttagare. Det glöms ofta 

bort att alla marknader måste regleras, annars blir det att den starkaste köper upp 

konkurrensen och bildar monopol. Vilket liknar dagsläget, eller åtminstone ett 

oligopol med framförallt ett fåtal starka aktörer. De stora byggbolagen skapar då 

“monopolsnurror”, där alla de som vill pressa priserna för byggkostnaderna stängs 

ute från att ta del av den inre marknaden av material och tjänster till rabatterat 

pris. Det gör att det blir väldigt svårt att få ner priserna vi konkurrens. Problemet 

utöver ett fåtal aktörer med stora marknadsandelar är att det är en svår marknad 

att ta sig in i från första början, då det börjar med att kräva stora mängder kapital 

för att kunna bygga bostäder. I de flesta fall faller detta på att ta lån från bankerna 

som har avkastningskrav. Det kan göra det nästan omöjligt att bygga på mindre 

attraktiv mark, då det ses som en risk och avkastningskraven blir för höga för att 

kostnadskalkyleringarna ska gå ihop. Då markpriserna istället är betydligt högre 

på attraktiv mark som ofta ägs av kommuner, gör det att bolagen får det svårt att 

bygga billiga hyresrätter även där. Det är med andra ord flera olika punkter där 

priser är alldeles för höga på grund av att alla vill få maximerad avkastning. Ett 

alternativ skulle kunna vara att öka bidrag från staten för byggen av hyresrätter 

med lägre hyra. Det viktiga är dock att de måste vara garanterade oavsett politiska 

skiften vid makten för att byggbolagen ska se det som en ett rimligt alternativ. 

Om upplåtelseformer skulle bestämmas i detaljplanen kan kommunens 

maktposition göra att olika företag behandlas olika när det kommer till vilka 

upplåtelseformer som ska vara på vilken mark. Det skulle kunna leda till jäv hos 

kommunen och bidra till en snedvriden konkurrens. 

 

Istället för hyresrätter väljer byggbolagen hellre att bygga bostadsrätter, vilket går 

att förankra i att de en ger snabb utbetalning jämfört med hyresrätter som kräver 

ett långsiktigt upplägg. Det gör det för många entreprenörer mer attraktivt med 

bostadsrätter, då det blir snabbare avkastning och möjlighet till start av nytt 

byggprojekt. Att det inte byggs i den utsträckning som skulle behövas beror delvis 

därför på att det inte finns några större vinster i att bygga för en resurssvag grupp 

jämfört med de som har råd att ta lån och köpa en bostadsrätt eller äganderätt. Det 
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är dock inte en hållbar byggstrategi i längden, då efterfrågan för exklusiva 

lägenhet inte är oändligt stor och redan har börjat avklinga. Det finns alternativa 

byggsätt som gör att det i större skala går det att pressa priserna på hyresrätter, 

men en av anledningarna till att det hämmas är rädslan hos både kommun och 

folket att det ska byggas nya miljonprogramsområden. Ansvaret för att det inte 

blir så ligger hos kommunerna i detaljplaneringen att se över vilka de faktiska 

problemen var och arbeta fram bättre planeringslösningar. Dessutom hos 

fastighetsutvecklarna att planera fastigheter som kan anses vara trygga och 

attraktiva att bo i.  

 

Genom ett skrotande av bruksvärdeshyror och införande av friare hyressättning, 

skulle det skapa en effekt av att de personer som har svårast att få tag på en bostad 

skulle få det ännu svårare då priserna på hyrorna högst troligt även skulle skjuta i 

höjden. Det leder till situationer där hyresvärdar kan ta ut högre hyror än vad 

människor egentligen kan anse sig ha råd med. Det är inte heller bara hyran på 

hyresrätter i attraktiva områden som skulle öka utan överallt, då det finns ett stort 

underskott på bostäder. Folk i attraktiva områden skulle behöva flytta till lite 

mindre attraktiva områden, som i sig skulle trissa upp priserna och tvinga de 

boende där att flytta. Men vart ska de i de minst attraktiva områdena ta vägen? Då 

en bostad oftast ses som en nödvändighet prioriteras det framför andra saker som 

kan upplevas vara viktiga. Samtidigt leder de högre hyrorna till att människor blir 

mer beroende av bostads- och andra bidrag för att ha någonstans att bo. Ett annat 

problem med fri hyressättning är att marknaden har en uppgift, att tjäna pengar. 

Det leder till att det inte tas något socialt ansvar för de människor som inte har 

möjlighet att bo i dyrare lägenheter.  

 

Med högre hyror leder det till gentrifiering av områden och ökad segregering i 

samhället. Segregeringen blir inte bara rent fysisk utan även psykisk genom att 

människor separeras, det skapar en ännu starkare vi mot dom kultur. I andra länder 

där marknadshyror har införts har det inte blivit bättre, utan bara ökat klyftorna. 

Konsekvenserna av högt höjda hyror är mer än att människor behöver flytta. Det 

river upp alla sociala band som en person byggts upp på en plats som kan vara 

nödvändiga för att vardagen ska gå runt och barn rycks upp från sin skola. Det 

kan även leda till lång jobbpendling, eller att du helt enkelt tvingas behöva skaffa 

nytt jobb för att avstånden blir för stora. Att flytta är nästan aldrig en enkel affär 

och uppoffringar måste göras. När det dock beror på yttre faktorer som stora 

hyreshöjningar, blir det inte bara kränkande för individerna som drabbas, utan 

även starkt psykiskt påfrestande att bli uppryckt och utskövlad från sitt hem.  

 

Problemen som finns med de höga kostnaderna för att driva och bygga bostäder 

skulle kvarstå även om marknadshyror skulle introduceras. Det skulle fortfarande 

vara svårt att bygga på mindre attraktiv mark och i slutändan behöver människor 

fortfarande någonstans att bo. Marknadshyror skulle kunna göra det enklare för 
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de som är mer välbärgade att få en bostad på bekostnad av alla andra, men det är 

viktigt att påpeka att folk inte är berättigade till en bättre bostad bara för att de har 

det bättre ekonomiskt ställt än andra.  

 

Det är lätt att lägga stort fokus på nybyggnationer då det är svårt att stoppa en 

bostadsbrist med något annat än fler bostäder. Det är dock viktigt att även se över 

den nuvarande bostadsstocken, då de består av runt 98% av alla tillgängliga 

lägenheter. Gentrifiering är inte bara ett problem som skulle uppstå vid fria 

marknadshyror, utan även dagens system med bruksvärdeshyror går att missbruka 

för att få samma effekt. Ofta handlar det om att lägenheter överrenoveras för att 

drastiskt kunna höja hyrorna. Hyressättningen i bruksvärdeshyror är till en början 

satt efter den generella hyresgästen och inte de som redan lever på marginalen, 

vilket gör att en hyreshöjning slår extra hårt mot dem. 

 

Resultatet visar även på att det finns en fortsatt minskande balans på 

bostadsmarknaden och att finanskrisen hade en inverkan på hur mycket som 

byggdes under perioden. Antalet hyresrätter jämfört med 

befolkningsutvecklingen har minskat i storstäderna, vilket beror till stor del på att 

hyresrätter konverteras till bostadsrätter och att det helt enkelt byggs för få 

hyresrätter för att uppfylla efterfrågan. Även antalet kommuner som anser sig ha 

balans på hyresmarknaden har kraftigt minskat, framförallt då i storstäder där den 

försvunnit helt. Befolkningen kommer troligtvis att fortsätta växa fortare än 

tillgängliga bostäderna, med både migration från utlandet och från glesbygden 

som flyttar till städerna.  

 

En svårighet för framförallt glesbygdskommuner är att veta hur många som 

kommer att bo i kommunen från år till år. Detta på grund av migration som uppges 

vara största källan till osäkerhet inför planering av bostadsbyggande. Att få byggt 

hyresrätter eller bostadsrätter för den delen på landsbygden kan därför tyckas vara 

smått omöjligt. Framförallt då marken anses mindre attraktiv och större risker 

(vilket problemen de haft med att behöva riva byggnader visar) gör det svårt att 

hitta finansiering för ett byggprojekt. Landsbygden har för det mesta haft en 

balanserad bostadsmarknad, men även i vissa fall överskott. detta har lett till att 

kommuner har behövt riva bostäder för att de inte ska stå och förfalla och 

samtidigt kosta pengar. Sedan 2015 när ett stort antal migranter kom till Sverige 

och blev utplacerade över hela landet har detta i många fall vänt och lett till ett 

behov av fler nya billiga bostäder. Det har lett till ett dilemma i 

glesbygdskommunerna när det kommer till att bygga nya bostäder. Där de vill 

behålla den ny befolkningen, men är rädda för att de ska flytta därifrån och bli 

lämnade med tomma bostäder på nytt.  

 

Eftersom de svar som anges i BMA är individuella uppskattningar utifrån hur 

varje kommun själva anser att deras bostadssituation ser ut är det svårt att veta hur 
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kommunerna förhåller sig till varandra. En kommun som anser sig ha en 

obalanserad bostadssituation skulle teoretiskt sett kunna ha en bättre situation än 

en kommun som angett att de har balans, då det är svårt att avgöra vad som har 

lett till kommunernas uppskattningar. Om uppskattningarna istället hade gjorts av 

en person för alla kommuner utefter satta datapunkter skulle det vara lättare att 

veta förhållandena på bostadsmarknaderna mellan kommunerna. 

 

I dagsläget ser det inte ut som att problemet med bostadsbristen kommer lösas 

inom en snar framtid. Det behövs att kommunerna och i förlängningen staten är 

de som är skyldiga att se till att alla har ett hem, vilket betyder att det troligast är 

där det måste börja. Inte med reformer som inte skapar fler bostäder och som 

förvärrar situationen för de som redan är utsatta, utan att faktiskt ta ansvar och 

presentera förslag och idéer som skapas fler incitament som direkt ökar 

byggandet. Det gäller med alla inblandade på alla steg av bostadsprocessen, från 

planeringsplanet, finansieringen, till byggnadsfasen och under driftverksamheten. 

Hyresrätter är en viktig del av bostadsbeståndet och det kommer inte att bli 

enklare att lösa problemet med bostadsbristen genom att vänta. 

 

 

6 SAMMANFATTNING 
Det finns i dagsläget en stor bostadsbrist i Sverige när det kommer till hyresrätter. 

Befolkningen har de senaste åren växt fortare än vad byggandet har hunnit med, 

framförallt i storstäderna. Den största begränsningen till att fler billiga hyresrätter 

ska byggas är kostnaden. Detta genom att det finns bristande konkurrens, skatter, 

höga materialkostnader, höga löner och att det blir dyrare att bygga för att anpassa 

efter Sveriges kalla klimat. Det har lett till att det mest har byggts i attraktiva 

områden och att blivit antingen dyra hyresrätter eller bostadsrätter för att 

kompensera för markpriserna. Att bygga på billigare mark skulle inte hjälpa med 

hur det ser ut idag, då avkastningskraven istället ökar till bankerna för att de anser 

att bygget blir en högre risk. Problem finns även i den befintliga bostadsstocken, 

där allt fler renoveringar som lett till högre hyror har skett. Det har tvingat folk att 

flytta och lett till gentrifiering och segregering av fler områden.  
 

För att ta reda på vad det finns för hinder och möjliga lösningar för att uppnå en 

mer balanserad bostadsmarknad har flera olika typer av källor. Den information 

som har använts kommer bland annat från en litteraturgenomgång av olika artiklar 

och studier. Detta tillsammans med offentlig sekundärstatistik från boverkets 

bostadsmarknadsanalyser (BMA). Dessa har att ta reda på hur kommunerna själva 

anser att balansen är inom sin bostadsmarknad. Utöver det har även material från 

statistiska centralbyrån angående antalet lägenheter, outhyrda lägenheter och 

befolkningsutveckling använts. 
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