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Bostad 2030
Delegation Bostad 2030 har haft som uppdrag att oberoende arbeta med 
att ta fram en ny, kunskapsbaserad bostadspolitik. Uppdraget har gått från 
Hyresgästföreningen till Anders Sundström, som tillsatt en delegation och 
till sig knutit kansli- och utredningsresurser samt experter och forskare 
som tagit fram de underlag som behövts för att formulera en ny bostads- 
politik. Bland annat har sju rapporter tagits fram.

Förutom delegationen, som presenteras på nästa sida, har följande  
personer arbetat med underlag, forskning, genomförande av seminarier, 
produktion och slutbetänkande:

Anders Lidström, professor i statsvetenskap Umeå universitet; Anna 
Granath Hansson, forskare i fastighetsrätt, KTH; Jonathan Borggren, 
forskare i kulturgeografi, Umeå universitet; Jörgen Hettne, docent i handels- 
rätt, Lunds universitet; Thomas Widström, forskare i kulturgeografi, 
Stockholms universitet.

Sandro Scocco, utredningschef; Lars-Fredrik Andersson, projektledare;
María-Elsa Salvo, biträdande projektledare; Jenny Lindahl, kommunika-
tionsansvarig; Tobias Rydin, art director.
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marknadsminister, näringsminis-
ter och kommunalråd i Piteå, samt 
sitt arbete i näringslivet och finan-
siella sektorn, bland annat som vd 
för Folksam, styrelseordförande i 
Swedbank och styrelseordförande 
för Kooperativa Förbundet, är han i 
den skärningspunkt som behövs för 
uppdraget att tillsätta en delegation  
med kapacitet att ta fram nya 
politiska lösningar. Fram till valet 
2018 kommer Anders Sundström 
leda Delegation Bostad 2030:s 
oberoende arbete för att formulera  
en ny bostadspolitik. Den 21  
augusti lämnar delegationen över 
sitt slutbetänkande till Hyresgäst-
föreningen.

Marie Nilsson
Ordförande för If 
Metall, som organiser-
ar 313 000 medlemmar 
inom bland annat plast-, 

läkemedels-, byggnads- 
ämnes-, stål-, kemi- och verkstads- 
industrin. Marie har förutom en 
lång bakgrund inom Metall också 
en rad uppdrag i till exempel  
styrelsen för AMF, styrelsen och 
repsentantskapet för LO och  
Industrianställda i Norden och  
IndustriAll Europe Trade Union.

Magnus Billing
Vd för Alecta som för- 
valtar kollektivavtalad 
tjänstepension och ägs 

av 2,3 miljoner privat-
kunder och 34 000 företags- 

kunder. Det förvaltade kapitalet 
uppgår till 815 miljarder kronor.  
Magnus Billing utsågs 2016, som 
ende svenske representant, till Eu-
ropeiska kommissionens ”high-level 
expert group” för hållbara invester-
ingar.

Jonas Spangenberg
Jonas Spangenberg är 

vd på BoKlok. Dess-
förinnan var han vd för 
Skanskas bostadsut-

veckling i norden. BoKlok 
är ett boendekoncept utvecklat av 
Skanska och IKEA. Företaget bygger 
omkring 1200 bostäder per år och 
har hittills byggt 10 000 bostäder för 
människor med vanliga inkomster.

Eva Andersson
Professor i geografi, sär-
skilt kulturgeografi, 
specialiserad på om-

givningens betydelse 
för människors livsbanor, 

och konsekvenser av boendeseg-
regationens mönster. Tidigare vid 
Institutet för bostads- och urban-
forskning, Uppsala universitet samt 
Institutet för Framtidsstudier och 
Umeå universitet, och postdok vid 
Harvard School of Public Health.

Delegationen
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Alltför höga trösklar  
till bostadsmarknaden
Det åligger det offentliga att trygga en god bostadsförsörjning. I regerings-
formen slås fast att ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning …” (1 kap. 2 §).  I FN:s mänskliga rättigheter slås det också 
fast att ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och 
familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, …” och i FN:s 

hållbarhetsmål för år 2030 stipuleras att ”Senast 2030 säkerställa till-
gång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder …”.

Svensk bostadsmarknad uppfyller i dag dessa krav endast för delar 
av befolkningen. För många medborgare är i dag trösklarna till ett 
fullgott, säkert och ekonomiskt överkomligt boende alltför höga.

Det handlar inte om socialt marginaliserade grupper, utan stora 
grupper av vanliga löntagare. Många hyreshushåll har exempelvis 
inte möjlighet att tacka ja till en genomsnittligt prissatt och nypro-
ducerad hyresrätt (HGF 2018a).

Trösklarna till bostadsrättsmarknaden är dock ännu högre än till 
hyresmarknaden. Kombinationen kraftigt stigande priser, krav på 
kontantinsats och amorteringskrav ställer stora krav på inkomst 

och förmögenhet. Det gäller särskilt de snabbt växande storstäderna, där 
nästan hela tillväxten i befolkningen består av inflyttade utlandsfödda 
eller barn till redan boende, som sedan som unga vuxna behöver en bostad 
(WSP 2014). Två grupper som i hög utsträckning saknar egen förmögen-
het eller har relativt låg inkomst.

Genom en reduktion av kontantinsats och amorteringskrav skulle 
trösklarna kunna sänkas till bostadsrättsmarknaden. Det skulle dock strida 
mot regeringens, Finansinspektionens och Riksbankens mål att hålla tillbaka 
hushållens skulder för att minska finansiella och makroekonomiska risker. 

Den sammantagna situationen på bostadsrätts- och hyresmarknaden 
gör att storstädernas befolkningstillväxt generellt har svårt att få tillträde 
till bostadsmarknaden eller är beroende av att föräldrarna kan bistå med 
förmögenhet och/eller inkomst.

Med beaktande av att hela nettosysselsättningsökningen i relation till 
övriga landet sker i storstäderna, och att det därmed förutsätter en be-
tydande arbetsmarknadsrörlighet, utgör bostadsmarknadens höga trösk-
lar ett betydande tillväxthinder, inte bara för storstäderna utan för hela 
Sverige (Andersson, 2017).

Nyproduktionen har bidragit till denna utveckling genom fokus på 
”premium”-segmentet för köpstarka grupper. Fokus har varit på bostads-

För många 
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rätter i högre prisklass. För att göra hyresrätten till ett attraktivare alter-
nativ vid nyproduktion har ett system med så kallade presumtionshyror 
införts, som i praktiken inneburit marknadshyror för nyproduktionen av 
hyresrätter. Det har bidragit till att hyresrätter kunnat konkurrera med 
bostadsrätter i nyproduktionen, men också att de nybyggda hyresrätterna 
har haft hyror som för många vanliga löntagare inte är överkomliga. 

För byggbolagen har det inte funnits starka skäl att fokusera på kostnads- 
effektivt, då snabbt sti-
gande kostnader kunnat 
övervältras på de boende 
på grund av bostadsbris-
ten. Det syns också i pro-
duktivitetsutvecklingen 
som relativt andra sektor-
er har fallit. Det har inne-
burit en kraftig fördyring 
jämfört om de utvecklas i 
takt med historisk trend 
(Andersson, 2017).

Kombinationen ökad 
andel nyproducerade bost-
adsrätter, snabbt stigande 
priser och betydande om-
vandling av hyresrätter har 
inneburit att hushållens skuldsättning ökat dramatiskt (Andersson (2017). 
Då omvandlingen av hyresrätter varit skevt fördelad och framför allt skett i 
Stockholm, har det ytterligare pressat upp hushållens skuldsättning.

Det bostadspolitiska systemskifte som skedde under 1990-talet innebar 
de facto att finansieringsansvaret för nyproduktionen i hög utsträckning 
flyttades till hushållen. Det har också inneburit att byggandet har blivit 
procykliskt och varierar kraftigt med konjunkturen och prisförändringar 
på bostäder. Fallande bostadspriser påverkar dock inte enbart bygginves-
teringarna, utan ökar generellt hushållens sparkvot, vilket förstärker kon-
junkturnedgångar och ökar de makroekonomiska risker som är kopplade 
till bostadsmarknaden (Scocco & Andersson, 2018).

Sett över flera konjunkturer har dock inte heller det totala byggandet 
vuxit i takt med behoven, vilket bidragit till den betydande bostadsbris-
ten. För perioden 2018-2025 väntas behovet ligga på ungefär 535 000  
lägenheter (Boverket, 2018a). Enligt våra skattningar tidigare i år beräknas 
behovet uppgå till omkring 770 000 lägenheter perioden 2018 till 2030 
(Scocco & Andersson, 2018).

För byggbolagen 
har det inte  
funnits starka 
skäl att fokusera 
på kostnads- 
effektivt, då 
snabbt stigande 
kostnader kunnat 
övervältras på de 
boende på grund 
av bostadsbristen. 
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Relativt eniga bedömningar gör också gällande att redan innevarande och 
nästa år kommer byggvolymerna att börja minska (Boverket, 2018b). Det 
sker alltså i ett läge när byggandet under konjunkturtoppen inte kommer 
upp i de årliga volymer som Boverket anser nödvändiga de kommande åren. 

När konjunkturnedgången i ekonomin senare kommer riskerar byg-
gandet ytterligare att underprestera i förhållande till behoven. Skulle 
fallet i nybyggnationen bli som vid tidigare konjunkturnedgångar, runt 

10-20 000 färdigställda bostäder per år, 
kommer det leda till att bristtalen ökar 
kraftigt från dagens redan höga nivåer.

Boverkets bedömningar har ifråga-
satts utifrån att beståndet är ineffektivt 
fördelat på grund av låg rörlighet. Som 
lösning på detta problem har exempel-
vis marknadshyror föreslagits. Svensk 
rörlighet presterar dock relativt bra in-
ternationellt och det finns inget som 
tyder på att svenska bostadsmarknaden 
skulle vara mer ineffektiv än andra jäm-
förbara marknader (Borggren, 2018).

Även om volymskattningar alltid kan 
ifrågasättas finns det alltså mycket lite 
som tyder på att nybyggnationsbehovet 
i någon större omfattning kan ersät-

tas med ett mer effektivt fördelat bestånd, även om detta skulle gälla om 
beståndet teoretiskt fördelas optimalt. Det är dock en orealistisk utgångs- 
punkt. Ett äldre par som vill bo kvar i sin ursprungliga familjebostad, som 
ur ett optimeringsperspektiv bör övertas av en barnfamilj, är i sin fulla 
rätt att göra så och det är också välkänt att detta är ett relativt vanligt be-
teendemönster oavsett ägandeform. Givet systemet av presumtionshyror 
kan marknadshyror inte heller förväntas ha någon större volymeffekt på 
nyproduktionen (SOU 2017:65).

Internationella institutioner som IMF och OECD samt, som tidigare på-
pekats, inhemska institutioner som regering, Riksbank och Finansinspek-
tion är eniga om att hushållens skuldtillväxt behöver dämpas. Hushållens 
skulder utgör en betydande risk i form av kraftigt försvagad tillväxt, högre 
arbetslöshet och försämrade statsfinanser. Vad dessa institutioner dock 
inte beaktar, då deras uppgift relaterar till finansiella och realekonomiska 
risker, är att en lägre tillväxt av hushållens skulder förutsätter att andra  
finansiärer tar över ett större ansvar för nybyggnationen för att inte bostads- 
bristen ska öka.

Det som krävs är 
en ny samman-
hållen bostads- 

politik.
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Det finns sålunda en rad problem på den svenska bostadsmarknaden 
som behöver adresseras av en kommande regering:

1) Höga trösklar för stora löntagargrupper.
2) För lågt byggande över konjunkturcykeln för att klara bostads- 
försörjningen.
3) Kraftiga konjunktursvängningar leder till ett dyrt och ineffektivt byg-
gande och stora realekonomiska kostnader för samhället.
4) Dagens finansieringsmodell förutsätter en fortsatt ökning av hushållens 
skuldsättning, vilket statsmakten aktivt vidtar åtgärder för att begränsa. 
Systemet skapar en målkonflikt mellan att upprätthålla nyproduktionen 
och finansiell stabilitet samt makroekonomiska risker. 

Uppdraget för Delegation bostad 2030 är att utforma ett förslag till en 
bostadspolitik som leder till en bostadsmarknad som erbjuder alla med-
borgarna, i linje med FN:s hållbarhetsmål för år 2030, tillgång till fullgoda, 
säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Vi i delegationen anser att 
det som krävs är en ny sammanhållen bostadspolitik. Delegationen läm-
nar därför ett övergripande förslag som fokuserar på bostadspolitikens 
fyra grundpelare: (1) planeringen och ansvar för bostadsförsörjning, 
(2) tillgång till mark, (3) en ny konjunkturstabil finansieringsmod-
ell och (4) åtgärder för ökad innovation och konkurrens i byggsek-
torn. Som underlag till förslagen finns sex delstudier genomförda av 
forskare och olika underlag framtagna av Delegationens kansli.

På grund av hushållens problematiskt höga skuldsättning har resul-
tatet av arbetet i Bostad 2030 en primär inriktning på tillskapandet av 
nya hyresrätter och kooperativa upplåtelseformer. Förslag läggs dock 
också avseende det privatägda boendet i linje med de bostadspolitis-
ka ambitionerna att eftersträva blandade upplåtelseformer. Förslagen 
ska ses som kompletterande verktyg, jämte andra, för att säkerställa en 
stark bostadsmarknad med ett varierat utbud i olika upplåtelseformer, 
där fler kan få tillgång till en lämplig och ekonomiskt överkomlig bos-
tad. Förslagen som delges har inte för avsikt att ersätta de befintliga 
modeller för finansiering och markfördelning som finns i dag. De ska 
i stället ses som ett framtida komplement, vars nytta framförallt kommer 
i ljuset vid en lågkonjunktur och säkra ekonomiskt överkomliga bostäder.

På grund av 
hushållens  
problematiskt  
höga skuldsättning 
har resultatet av 
arbetet i Bostad 
2030 en primär 
inriktning på till-
skapandet av nya 
hyresrätter och 
kooperativa  
upplåtelseformer.
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Fyra förslag för fullgoda, säkra 
och ekonomiskt överkomliga 
bostäder

1. En nationell bostadsförsörjningsplan
Motiv till förslaget 
I Sverige har kommunerna en central roll för bostadsförsörjningen. 
Kommunerna har genom planmonopolet makten över den lokala fysis-
ka planeringen. Genom att styra hur marken används kan kommunen 
påverka omfattningen och inriktningen av bostadsbyggandet. På bostads- 
marknaden kan kommunerna med hjälp av allmännyttan påverka till-
gången och fördelningen av hyresbostäder. Med de två verktygen – plan-
monopolet och allmännyttan – har kommunerna starka styrmekanismer 
för att påverka människors möjligheter att få tillgång till bostad. 

Kommunernas bostadsförsörjningsåtagande har förändrats över åren. 
Under efterkrigstiden var bostadspolitiken aktiv och den administrati-
va styrningen stark. Genom ett stort statligt engagemang och finansier- 
ingen fick kommunerna rollen som genomförare och förvaltare av bostads- 
politiska målsättningar (Bengtsson m.fl. 2013). Den typen av administra-
tivt och systematiskt tänkande i bostadspolitiken ersattes från 1990-talet 
av ett mer marknadsorienterat tankesätt. Det har i hög grad påverkat 
kommunernas roll.

De kommunala styrmekanismerna på bostadsområdet har mer och mer 
kommit att anpassas mot marknadskonforma lösningar. Planmonopolet 
har allt mindre kommit att användas för att tillhandahålla bostäder uti-
från politiska ambitioner, utan i stället anpassats till en marknadsstyrd 
allokering av mark. Flera utredningar har sett över och lämnat förslag på 
förenklingar i planprocessen i syfte att underlätta och effektivisera den 
processen (Boverket, 2014).

Med genomförandet av olika utbudsåtgärder har målet varit att skapa en 
mer välfungerande marknad (Lind och Lundström, 2007). På den mark-
naden har mark blivit en viktig handelsvara. Inte minst för kommuner i 
behov av att stärka sin ekonomi. Tillika har kommunerna mer fått rollen 
av en marknadsaktör med införandet av lagen om Allbolag från 2011 (SFS 
2010:879), som föreskriver ett uttalat affärsintresse från allmännyttans 
sida.
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Kommunernas roll som politisk och administrativ bostadsförsörjare har 
ersatts allt mer av ett kommunalt affärsintresse i en tid av mer begrän-
sade möjligheter till skatteökningar (LTU 2003/04). Bostadsförsörjning 
har mer och mer kommit att hamna utanför den spelplan där kommuner-
na försöker att agera utifrån marknadens institutionella villkor och den 
kommunala ekonomins realiteter. 

Mot bakgrund av bristerna i bostadsförsörjningen tillsatte regeringen 
en utredning i juni 2017. Syftet var att kartlägga hur kommunerna 
arbetar med bostadsförsörjningen för grupper med svag ställning på 
bostadsmarknaden och analysera ifall det finns behov av fler verktyg 
hos kommunerna eller förändringar i bostadsförsörjningslagen (SOU 
2018:35).

En enkät- och intervjuundersökning genomförd av utredningen 
visade att kommunerna i dag har en oklar bild av de behov av bostäder 
som inte möts av marknaden. Ingen kommun gör kartläggningar eller 
analyser av skillnaden mellan vad som de facto erbjuds via marknaden 
och det utbud som behövs för att tillgodose allas behov. Det saknas också 
framåtblickar. Problemen att identifiera tillgång och användning förefall-
er allmäna. Kommunerna brister sålunda i förmågan att identifiera det 
behov som inte marknaden tillfredsställer. 

Som ett svar på de problem som utredningen påvisar, lämnade utred-
ningen den 7 maj 2018 ett förslag till en ny bostadsförsörjningslag. I det 
förslås en rollfördelning där Boverket ska ta ett ansvar för att definiera 
och kvantifiera bostadsbristen på nationell nivå och länsnivå. Kommuner-
na ska utifrån regionens analys; (i) bedöma hur många hushåll som inte får 
bostäder på marknadens villkor, (ii) bedöma hur byggandet av bostäder ser 
ut och (iii) genomföra och följa upp insatser. Kommunfullmäktige åläggs 
följa upp arbetet årligen. Regionerna (ersätter landsting från 2019, SOU 
2018:10) får i uppgift att, baserat på Boverkets bedömningar, analysera 
bostadsbristen för respektive län och bedöma behovet av insatser från det 
allmänna. Arbetet ska följas upp årligen via kommungemensamt dialog-
möte. Länsstyrelser får i uppgift att ge kommunerna råd och information 
och följa upp deras arbete enligt lagförslaget. De får också i uppdrag att 
sluta avtal om statlig medfinansiering. 

Förändringarna i bostadsförsörjningslagen är ett steg i rätt riktning. Det 
pekar på att allokeringen av bostäder enbart via marknaden ställer stora 
grupper människor utan bostad. Att försöka identifiera deras behov och 
möta detta är lovvärt. Men förslaget har brister.

Sanktionsmöjligheter saknas mot kommuner som väljer att ställa sig 
utanför arbetet. I delegationens underlagsrapporter har behovet av ge-
mensamt regionalt ansvarstagande lyfts fram (Lidström, 2018a). Region-

Förändringarna  
i bostads- 
försörjningslagen 
är ett steg i rätt 
riktning.
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planeringen har i dag få inslag av tvingande mekanismer som möjliggör 
ett effektivt ansvarstagande (Prop. 2017/18:266). Bostadsplaneringskom-
mitténs förslag handlar om mjuk styrning och att kommunerna kan kän-
na sig tvingade att ta ett större ansvar om de utsätts för ett tryck att ta 
upp frågorna från regionens, länsstyrelsens och grannkommunernas sida. 
Men samtidigt visar exempel från andra länder på behoven av starkare 
regionala verktyg (Lidström, 2018b).

Den nationella dimensionen 
och ansvarstagandet saknas 
också i de förslag som i dag före-
ligger. Att lägga hela det natio-
nella ansvaret på enskilda kom-
muner/regioner är inte hållbart, 
det behövs ett nationellt ansvar 
för bostadsförsörjningen. Det 
gäller särskilt då bostadsbe-
hoven är mycket skevt förde-
lade över landet. En stor del av 
den kommande nyproduktionen 
måste ske i storstädernas ar-
betsmarknadsområden som kan 
omfatta flera regioner inom ett 

arbetsmarknadsområde. Det finns också ett uppenbart nationellt intres-
se för att möta behoven av jobbtillväxten i storstäder, då denna har stor 
påverkan på nationens ekonomiska tillväxt.

Det finns därmed två nödvändiga förbättringar av liggande förslag 
för att det ska fungera effektivt för att trygga det offentliga bostads- 
försörjningsansvaret; adekvata styrmedel och nationellt ansvarstagande.

Förslag 
Vi föreslår en rollfördelning som förtydligar krav och ansvar för bost-
adsförsörjningen på nationell, regional och lokal nivå. För att tydliggöra 
staten som ytterst ansvarig bör regeringen årligen lämna en skrivelse till 
riksdagen där regeringens nationella bostadsförsörjningsplan fastslås 
samt vid obalans mellan utbud och efterfrågan presentera en handlingsplan.

Kring den nationella bostadsförsörjningsplanen bör det skapas en  
formaliserad process där myndigheter, länsstyrelse, regioner och  
kommuner ingår.

Boverket bör få i uppgift att tillhandhålla information om bostadssit-
uationen på nationell, regional och kommunal nivå. Underlaget ska an-

Den nationella 
dimensionen och 
ansvarstagandet 

saknas också i de 
förslag som i dag 

föreligger.
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vändas för att ta fram en behovsanalys på basis av identifierade bristtal på 
bostadsmarknaden.  

Regioner får i uppgift att granska och vid behov komplettera Boverkets 
analys av bostadsbristen på regional och lokal nivå. Efter revidering över-
lämnar Boverket sin analys av bostadsbristen i landet som ett underlag till 
regeringens bostadsförsörjningsplan. 

Regeringen får i uppdrag att: (i) fastställa hur många hushåll som inte får 
bostäder på marknadens villkor, (ii) hur finansieringen till byggandet av 
bostäder ska säkras och (iii) ge förslag till regioner för bostadsbyggandet. 

Regioner får till uppgift att, baserat på det förslag till bostadsbyggande 
som regeringen lämnar, koordinera bostadsförsörjningen på kommunal 
nivå. Regionerna ska utforma en förhandling så att kommunernas bostads- 
försörjningsansvar tryggas. Förhandlingen ska vara obligatorisk och 
kompensatorisk, vilket säkrar effektiva styrmedel. 

Kommunerna får i uppdrag att efter förhandling inom regionen, ge-
nomföra sitt bostadsförsörjningsåtagande. Här åläggs kommunerna att 
använda planmonopol och allmännytta som verktyg för att trygga bost-
adsförsörjningen för alla grupper.  

Länsstyrelser får i uppgift att ge kommunerna råd och information och 
följa upp deras arbete. Granskningen ska överlämnas till regeringen som 
årligen följer upp arbetet. Länsstyrelser får i uppdrag att sluta avtal om 
statlig medfinansiering. 

Det är centralt att bostadsförsörjningsprocessen är transparent och incita-
mentsstyrd. Regeringen har i budgetprocessen en viktig roll att skapa incita-
ment på regional och kommunal nivå. Regionerna får en roll som granskare 
av Boverkets arbete, vilket syftar till att förbättra kvaliteten i beslutsun-
derlagen. I sitt koordinerande arbete mellan kommuner, får regionerna ett  
uppdrag att säkerställa det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.

För att tillse efterlevnad ska regioner ges ekonomiska resurser att driva 
på kommunernas arbete. Det ska vara kostsamt för kommuner som inte 
fullgör sitt bostadsförsörjningsansvar, men fördelaktigt att bedriva en lo-
kal bostadspolitik som ger alla människor en möjlighet att bo och leva i 
ekonomiskt överkomliga bostäder.
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2. En aktiv utbudspolitik avseende tillgång
 till mark för byggande

Motiv till förslaget
Tillgång till mark för byggande är viktigt för utbudet av bostäder och för 
hushållens boendekostnad. Ett högt pris på mark innebär att det blir dyrt 
med nyproduktion. Att priserna är höga i dag kan ha flera orsaker. Den 
mest uppenbara är att det råder brist. Om tillgången är begränsad och eft-
erfrågan hög – pressas priset upp. Det är något vi sett i storstäder. Bover-
ket uppmärksammande exempelvis sambandet mellan närhet till centrum 
och prisnivån på mark i deras analys av markbrist och markpriser (Bover-
ket, 2015). Men priset på mark har inte bara en rumslig variation – det 
har också skett stora förändringar över tid. Det gäller inte bara i de mest 
attraktiva lägena som vi bara finner i storstädernas centrala delar, utan i 
riket som helhet. 

De senaste två decennierna har de reala markpriserna vid försäljning 
stigit från 2 tkr per kvadratmeter nyproducerad lägenhet till nästan 14 tkr 
i storstäderna. I riket har markpriset stigit från 2 tkr till 10 tkr. I jämförelse 
med ökningen i hushållens köpkraft, mätt som real medianinkomst, har 
markpriserna varje år stigit 6-7 % mer. Det är en utveckling som i längden 
inte är hållbar. 

 FB – Riket 
 FB – Storstad

 SH – Riket
 SH – Storstad

1998       2002        2006         2010         2014

Figur 1. Reala markpriser per kvadratmeter (tkr) 
i nyproducerade lägenheter i småhus och fler-
bostadshus i riket och i storstäderna, 1998–2016. 
2014-referensår.

Figur 2. Reala markpriser, bygglov  
och byggande i nyproduktion. Index 1998 = 100.
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De reala markpriserna har stigit i ungefär samma takt som efterfrågan 
på mark. I snitt har markförsäljare kunnat öka sitt pris mer, eller åtmin-
stone i samma takt, som antalet bygglov. De två kurvorna går mer eller 
mindre hand i hand från slutet av 1990-talet och fram till finanskrisen.  
I spåren efter finanskrisen öppnas ett gap, där markpriserna ligger kvar, 
men där byggloven och byggandet minskar. Men i takt med att byggloven 
och byggandet tar fart sluts gapet, och markpriserna följer med uppåt. Sett 
över de senaste 20 åren har den årliga ökningen i bygglov på 8,5 % 
motsvarats av en prisökning på mark med 9,2 % per år. 

Sett ur ett markägareperspektiv har prisökningen varit förmånlig. 
Det underliggande värdet av tillgången har ökat betydligt mer än andra 
jämförbara tillgångar och den realiserade avkastningen är hög. Försäl-
jaren har kunnat vältra över kostnaden via utvecklare och eller bygg-
bolag till hushållen via antingen högre hyror eller ökad skuldsättning.

Målgruppen för nyproduktionen har definierats av denna logik och 
nyproduktionens fokus har legat på de med stor betalningsvilja/förmå-
ga och som är relativt prisokänsliga. Att skapa boendemiljöer som är at-
traktiva för denna efterfrågegrupp har därmed också blivit styrande för 
marklägen (dyra) och byggkvalitet (hög) för nyproduktionen, vilket i sig 
verkat kostnadsdrivande. Låginkomsttagare har däremot inte kunnat  
efterfråga de höga prislägen vi ser i nyproduktion (Andersson, 2017). 
Marknaden har levererat goda intäkter till markägare, men samtidigt 
stängt ute stora grupper. 

Men marknaden för mark är inte som andra marknader. Markanvänd-
ningen är omgärdad av en rad regleringar, plan- och handläggning. Det 
är en marknad som också präglas av lokala oligopol, där ett fåtal aktörer 
har stort inflytande över markanvändningen i tätorter (Konkurrensver-
ket, 2018). Både som planerare, förhandlare och ägare har kommunen en 
starkt marknadspåverkande ställning. 

I en rapport från ESO 2013 konstaterades att de flesta kommunerna äger 
mark aktuell för försäljning till bostadsbyggande. I Stockholm äger kom-
munen 70 % av aktuell mark. Kommunens markinnehav har och kommer 
att få en central betydelse för bostadsbyggandet via markanvisningar.  

Markanvisning sker ofta genom direktanvisning, även om olika former 
av anbudsanvisningar förekommer. Byggprojekten initieras i det förra av 
byggherren (ofta en utvecklare) som får förhandla om utformningen och 
senare markköp. Markanvisningar sker i detaljplaneprocessens tidigare 
skeden, med ökat inflytande för byggherren för utformningen. Kommuner-
nas självständighet i över planeringen har samtidigt minskat. Byggandet har 
blivit mer marknadsstyrt, då det är byggherrarna som senare ska sälja eller 
hyra ut bostäder som tar initiativet för vad som ska byggas (ESO 2013:1). 

Sett ur ett 
markägare- 
perspektiv har 
prisökningen 
varit förmånlig. 
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Valet av omfattning och inriktning på byggandet kommer att avgöras av 
hur byggherren utifrån en marknadslogik förväntas maximera sin vinst 
i relation till hushållens möjlighet att efterfråga. Det behöver inte bety-
da att de bostäder som byggs avspeglar alla hushålls behov, utan snarare 
olika hushålls förmåga att betala. Att bygga för köpstarka grupper med 
stor belåningspotential är att föredra framför att bygga för andra grupper. 
Modellen riskerar alltså att leda till ett gap mellan vad marknaden erbju-

der och vad mindre köpstarka hushåll 
kan efterfråga. 

I den problembeskrivning som 
bostadsplaneringskommittén lägger 
fram, pekar de på att marknaden inte 
möter alla människors behov. Men att 
landets kommuner saknar en bild av 
det problemet. Ingen kommun i deras 
undersökning kan identifiera skill-
naden mellan vad som de facto erbjuds 
via marknaden och det utbud som 
behövs för att tillgodose allas behov 
(SOU 2018:35).  

Förslag 
För att uppnå bostadsförsörjnings- 

målen behövs en aktiv utbudspolitik avseende mark som är i linje med det 
bostadsförsörjningsbehov som definierats i vårt förslag till ny nationell 
bostadsförsörjningsplan. Vi föreslår att kommunerna får ett tydligt ansvar 
att utforma detaljplaner och upphandla bostadsbyggande som säkerställer 
alla människors rätt till ekonomiskt överkomliga bostäder i linje med den 
nationella bostadsförsörjningsplanen.

Den ska omfatta dagens samtliga möjligheter avseende upplåtelseform-
er och finansieringsmodeller, men även om det råder brist på ekonomiskt 
överkomliga bostäder anvisa mark med en given hushållskostnad. Anbu-
det ska utformas i ett upphandlingsförfarande där det anbud som erbjuder 
högst pris för marken givet specificerade parametrar erhåller kontrakt. 
Upphandlingen kan ske under förutsättning av statligt stöd till hyres-
bostäder (SFS 2016:880). I praktiken innebär det att utgångspunkten blir 
ekonomiskt överkomlig hyra som vägledning för kostnaderna och inte 
tvärtom. 

Kommunerna bör också säkra, i linje med danska almene boliger, att 
en mindre del av bostäderna står till kommunens förfogande att förde-
la. Då kommunen aktivt valt att peka ut boende med ett definierat tak 

Det behöver 
inte betyda att 

de bostäder som 
byggs avspeglar 

alla hushålls be-
hov, utan snarare 

olika hushålls 
förmåga  

att betala. 
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för boendekostnaderna bör kommunen också för dessa projekt lämna 
en vakansgradsgaranti, vilket reducerar risk för byggherren och därmed 
kostnader för byggandet.

Konjunkturstabilitet i byggandet ska eftersträvas genom att kontinuerligt 
genomföra anbudsauktioner kopplade till markförsäljningar för bostads- 
byggande, i linje med den nationella bostadsförsörjningsplanen. Det kom-
mer att leda till att markpriserna faller mer i konjunkturnedgångar än i dag 
och på så sätt stimulerar byggande och affärsmöjligheter i lågkonjunktur.

Är det nödvändigt att sälja mark med kostnadstak som komplement 
till övrig produktion för att erbjuda samtliga medborgare i kommunen  
möjlighet till boende med överkomlig kostnad, kommer denna mark att 
ligga under fullt marknadspris. Det är en avsedd effekt, då det bidrar till 
att möjliggöra överkomliga boendekostnader. Fördelningen av denna 
minskade intäkt för kommunerna bör regleras mellan kommun och stat.

Det nuvarande systemet, med hög grad av affärsdrivet förfarande vid 
kommunernas detaljplanearbete och markförsäljning, begränsas och kom-
munerna ska i stället ta ett större ansvar vid planering och utformning av 
detaljplaner för att säkerställa sin del av den nationella bostadsförsörjnings- 
planen. Målet i bostadsförsörjningslagen ska uppnås genom en transparent 
bostadsförsörjningsplan där öppna anbudsförfaranden garanterar konkur-
rens och rättssäkerhet, likväl som de bostadspolitiska målen.

Liksom i det anbudssystem som tillämpas vid stora offentliga upphand- 
lingar eftersträvas en hög grad av formalisering, transparens och jämför-
barhet för anbudsgivare i och utanför landet. Anbuden bör följa standard- 
iserat krav som tillämpas generellt bland alla landets kommuner. Det kan 
förbättra konkurrensen och stimulera industriellt byggande.

Anbud för mark med kostnadstak kan lämnas av samtliga aktörer på 
marknaden och avse upplåtelseformerna hyreskooperativ i både ägd och 
hyrd form samt vanliga hyresrätter.

Det är dock centralt att de bostadspolitiska ambitionerna implement-
eras i kommunernas översiktsplanläggningsarbete. Kommuner ska sträva 
mot att bryta boendesegregering och erbjuda alla människor säkert och 
ekonomiskt hållbart boende. Kommunerna måste därför i översikts- och  
detaljplaner säkerställa att bostadsområden blir blandade både avseende 
socioekonomiska grupper och upplåtelseformer. 

Då den modell som föreslås inte är öppen för privatägande, bör kom-
munen i planprocessen beakta detta och därför också planera in privat- 
ägda former som villor och bostadsrätter, då detta annars skulle leda till 
att områden blev segregerade och inte blandade avseende upplåtelseformer.

Dessa marktilldelningar bör också ske genom öppet anbudsförfarande 
och öppet för alla aktörer. Givet en aktiv utbudspolitik avseende mark 
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som är konjunkturoberoende bör det finnas goda möjligheter att även 
på marknadsvillkor bygga billigt och bra avseende även det privatägda 
beståndet, men när blandade upplåtelseformer är eftersträvansvärt i ett 
nytt bostadsområde kan en motsvarande modell – där en definierad bo-
endekostnad utgör kravnivå – tillämpas för marktilldelning för bostads-
rätter och äganderätter för att skapa incitament till ett kostnadseffektivt 
byggande som inte är inriktat på premiumsegmentet. 

För byggande som syftar till privatägt boende som (1) ingår i den 
nationella bostadsförsörjningsplanen och (2) syftar till att blanda up-
plåtelseformer samt (3) ligger i det lägre prissegmentet på marknaden 
bör regeringen överväga efterfrågestimulerande åtgärder för att sän-
ka förmögenhetströsklarna. Genom exempelvis ett osubventionerat  
statligt bostartslån, men som tillåts täcka en del av kravet på kontant- 
insats. Det påverkar inte det i dag strikta inkomstkravet vid privat 
ägande, men sänker förmögenhetskravet. Det skulle öka möjligheten 

för hushåll med goda inkomster, men utan förmögenhet, att få tillträde 
till privatägt boende, samtidigt som det sannolikt skulle ha en prisåterhål-
lande effekt på övrigt utbud.

För bostäder som på detta sätt tillskapas med fördelaktiga markvillkor 
finns emellertid risken att boendekostnadsnyttan inte gynnar framtida 
boende - att fastighetsägare, enskild eller firma, utnyttjar de fördelaktiga 
markvillkoren för att göra snabba kapitalvinster. Hyresrätter kan göras 
om till bostadsrätter. Ägda bostäder kan vidaresäljas till högre priser.  
I bägge fall ska därför villkor inkorporeras i form av garantier om att inte 
ändra upplåtelseform samt pristaksklausul för andrahandsförsäljningar. 

Genom det stora kommunala ägandet av byggbar mark, finns goda  
möjligheter att skapa ett stort affärsintresse för att bygga ekonomiskt 
överkomliga bostäder. I spelet om marken har kommunen alla starka 
kort i planering och ägande. Genom en långsiktig och god planering och 
kontinuerliga, standardiserade anbudsförfaranden för bostadsbyggande – 
lika för alla – skapas goda möjligheter att pressa ner priset både  på mark 
och på byggnader.

I spelet om 
marken har  
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planering och 
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3. En ny konjunkturstabil 
bostadsfinansiering som inte driver 
på hushållens skuldsättning

Motiv till förslaget 
Som den senaste statliga utredningen om bostadsfinansiering konstaterar 
är det slående vid en internationell utblick dels att det på många håll är 
nya lösningar på gång som kan bidra till finansiering av bostadsbyggande, 
dels att inget land tycks ha hittat ett invändningsfritt system för finansier-
ing av bostadsbyggande (SOU 2017:108).

Det är uppenbart att inte heller Sveriges nuvarande bostadsfinansier-
ingssystem är invändningsfritt.  Hushållens skulder har stigit dramatiskt 
sedan mitten av 90-talet och ligger i dag på 180 procent av disponibel- 
inkomsten. En nivå som är hög i internationell jämförelse. En prognos som 
utgår från dagens finansieringssystem och förutsättningar samt Boverkets 
bedömning av behovet av nyproduktion, visar att hushållens skuldsättning 
på tio år kommer att stiga till 250 procent av disponibelinkomsten (Scocco 
& Andersson, 2018). Det är i längden en ohållbar utveckling och ofören-
lig med både myndigheters och regeringens mål om att dämpa hushållens 
skulder. För att nyproduktionen inte ska drabbas av denna målsättning  
behövs därför en ny finansieringskälla som kan överta hushållens roll.

Dagens bostadsfinansieringssystem är också kraftigt procykliskt. När  
konjunkturen vänder nedåt och bostadspriserna faller kommer hushållen att 
justera sin balansräkning genom att öka sparande och minska skulder och 
inte längre vara villiga att finansiera nyproduktionen. Finansiella sektorn 
kommer också vilja justera sina balansräkningar och minska risk och skuld, 
vilket innebär en mycket stramare tillgång till krediter för byggherrar. 

Kombinationen av dessa två balansräkningsjusteringar leder av allt att 
döma till ett kraftigt fallande byggande och riskerar därmed att fördjupa 
en eventuell konjunkturnedgång (eller omvänt en tillgångsdriven över-
hettning), med betydande risker för staten.

Det är dessa procykliska risker staten vill begränsa genom att hålla tillbaka 
hushållens skuldsättning i en fas av tillgångsdriven överhettning. Men för 
staten bör det vara lika viktigt att symmetriskt aktivt dämpa konjunktur- 
nedgången med kontracykliska åtgärder. Då efterfrågan på bostäder är  
relativt enkel att prognostisera utifrån befolkningsförändringar är bostads- 
byggande en väl lämpad kontracyklisk åtgärd. Det förutsätter dock att  
finansieringssituationen för nyproduktion är stabil över konjunktur-
cyklerna. Det kan endast staten garantera.
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Dagens bostadsfinansieringssystem har inte effektivt kunnat bidra till 
en väl fungerande bostadsmarknad. Marknaden karakteriseras av inef-
fektivitet i form av underproduktion i förhållande till befolkningsut-
vecklingen, skev fördelning i förhållande till hushållens betalningsförmå-
ga och att systemet flyttat risken till hushållet med betydande indirekta 
risker och kostnader för staten. Systemet behöver utvecklas för att bättre  
uppfylla Sveriges bostadsförsörjningsbehov så att de är i linje med statens 
ambition avseende makroekonomiska- och finansiella risker och säkrar 
en konjunkturstabil nyproduktion med tillräcklig volym.

Förslag 
Vårt förslag är ett kompletterande system för obligationer som möjliggör 
för kapitalmarknaden att effektivare finansiera bostadsproduktion över 
konjunkturer. I dag används exempelvis redan så kallade gröna obliga-
tioner (green bonds) som är ett verktyg för att finansiera offentliga miljö- 
investeringar. Ett motsvarande verktyg för staten skulle kunna vara soci-
ala obligationer (social bonds) för att finansiera fullgoda, säkra och ekono-
miskt överkomliga bostäder enligt FN:s hållbarhetsmål.

Sociala obligationer skulle kunna ges ut av en självständig institution 
som inom ramen för vald organisationsform avses vara självfinansierad. 
Det gör det möjligt att placera den utanför statsbudgeten, men med en 
statlig garanti för den bostadsproduktion som ligger inom ramen för den 
nationella bostadsförsörjningsplanen och som avses vara marknadskom-
pletterande för att säkra ett ekonomiskt överkomligt boende för alla med-
borgare.

Ett sådant ”bostadskreditinstitut” skulle på sedvanligt sätt auktionera 
ut sociala obligationer till investerare. Resurserna institutet förfogar över 
kanaliseras till att finansiera byggprojekt, efter sedvanlig kreditprövning, 
till de som vunnit den kommunala upphandlingen av ekonomiskt över-
komliga bostäder.

Givet dagens makroekonomiska miljö skulle finansieringskostnaden bli 
mycket låg. Det finns heller inget motiv för ”bostadskreditinstitut” att skuld- 
avveckla i konjunkturnedgångar som det finns för hushåll och finansiella 
sektorn (justera ned risk i balansräkningen), utan tvärtom bör ett sådant 
”bostadskreditinstitut” kontracykliskt justera upp sin balansräkning, det 
vill säga öka skulden i konjunkturnedgång för att säkra genomförandet 
av den nationella bostadsförsörjningsplanen. Det innebär att nyproduk-
tionen kan upprätthållas i konjunkturnedgångar när det finns gott om ar-
betskraft och byggkostnaderna faller.

Med en sådan ordning skulle två centrala mål uppnås utan att det direkt 
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belastar statsbudgeten: konjunkturstabilt byggande och billigare bostäder 
genom en lägre finansieringskostnad. För staten innebär det en viss ex-
plicit risk, men å andra sidan en minskad implicit risk och möjligheten 
att uppnå stabiliserings- och bostadsförsörjningspolitiska mål utan stats-
finansiella kostnader som belastar statsbudgeten.

Vårt förslag är ett 
kompletterande  
system för obligationer 
som möjliggör för 
kapitalmarknaden att 
effektivare finansiera 
bostadsproduktion över 
konjunkturer
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4. Ett effektivare byggande genom 
konkurrens som premierar innovation 
och utveckling

Motiv till förslaget 
Det ställs stora krav på konjunkturanpassning i byggbranschen. Sedan 
1980-talet har den reala tillväxten i branschen växlat mellan dramatiska 
upp- och nedgångar. Även i relation till övrigt näringsliv är både upp- och 
nedgångar starkare. Som redan konstaterats är en effekt att det samman- 
lagda byggandet över en konjunkturcykel inte når upp till bostads- 
försörjningsbehoven. En annan effekt är att byggandet fördyras (An-
dersson, 2017). Då de kraftiga svängningarna påverkar produktivitets- 
utvecklingen, det vill säga att samma insats ska ge mer resultat över 
tid. Centrala faktorerna för arbetsproduktivitetsutveckling är human- 
kapital och kapitalintensitet samt teknisk utveckling. 

De starka konjunktursvängningarna leder till ett motsvarande stort 
flöde av arbetskraft in och ut ur sektorn. Byggbranschen sysselsätter i dag 
knappt 400 000 personer. Det är det högsta antalet personer som är syssel-
satta i sektorn sedan 1980-talet. Före 1990-talskrisen var ungefär 300 000 
sysselsatta, men cirka en tredjedel förlorade jobbet i samband med krisen 
och sysselsättningen sjönk till 200 000. Det var först mer än tio år senare 
som sysselsättningen nådde samma nivå som före krisen och nu alltså en 
fördubbling sedan krisåren (Andersson, 2017).

I praktiken har det inneburit att många yrkeskunniga har lämnat bran-
schen och att i hög utsträckning outbildad eller oerfaren arbetskraft 
stått för den kraftiga expansionen de senaste tio åren. En stabilare sys-
selsättningsutveckling skulle ge bättre förutsättningar att bygga upp och 
behålla kunskap och kompetens i sektorn.

Branschens egna investeringar påverkas också av de starka konjunk-
tursvängningarna. De reala investeringarna har växlat kraftigt över åren. 
I början av 1980-talet låg investeringsvolymen på knappt 10 miljarder 
(2010 års prisnivå). När 1980-talets byggboom tar fart ökar de egna in-
vesteringarna till över 20 miljarder år 1990. Det motsvarar en invester-
ingsandel av förädlingsvärdet (i löpande priser) på 16%. När konjukturen 
faller är det investeringarna som minskar kraftigast. När de är som lägst 
lägger byggföretagen 7 miljarder totalt. Det motsvarade en investerings- 
andel på 5% förädlingsvärdet. Den har i dag återhämtat sig  och ligger på 
en investeringsnivå på 11 % (SCB, NR).

De reala bruttoinvesteringarna efter finanskrisen speglar dock inte den 
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snabba ökningen av bostadsinvesteringar och sysselsatta, utan ligger kvar 
på nivån från mitten av 00-talet. Det innebär att kapitalintensiteten har 
fallit, vilket allt annat lika påverkar produktivteten negativt.

En möjlig förklaring till den fallande kapitalintensiteten kan vara att 
företagen blir försiktiga med egna investeringar ju närmare konjuntur-
toppen man kommer, väl medvetna om att den ökade kapaciteten snart 
inte kommer att behövas.

Båda dessa faktorer påverkar alltså arbetsproduktivteten negativt. 
Upp- och nedgångar i relativproduktivitet överenstämmer också väl 
med utvecklingen av relativa priser. När den relativa produktiviteten 
förbättras sjunker relativpriserna och omvänt. Att den mekanismen är 
så stark innebär också att vi har sett en stark ökning av byggpriserna 
från andra halvan av 1990-talet. Under perioden 1995 till 2015 har 
de relativa priserna ökat med i genomsnitt 2,4 % mer per år än den 
allmäna ökningen av priser (KPI) i ekonomin. Det innebär i praktiken 
en relativ fördyring på 60 % de senaste 20 åren. Det rör sig alltså om 
betydande fördyring. Den ökningen är dock ungefär 20 % större än 
det som nedgången i relativproduktivitet kan förklara: och förklaras 
av att byggföretagens inköp av varor och tjänster som också ökat i pris 
snabbare än övrig ekonomi (Andersson, 2017).

Detta har dock inte utgjort något lönsamhetsproblem för branschen 
i sin helhet. Lönsamheten har varit bättre eller lika bra som övrigt när-
ingsliv genom åren, även om det fördelar sig olika mellan byggentre-
prenörer och bostadsutvecklare. Det har sålunda inte från produktions-
sidan funnits några starka incitament till innovation och förnyelse. Som 
redan konstaterats beror detta på att byggherrar på grund av bostadsbris-
ten har kunnat fullt ut övervältra fördyringen på de boende. Det har dock 
lett till att många stängs ute från marknaden.

Osäkra och volatila villkor för leverantörer, företag och arbetskraft har 
alltså lett till en kraftig fördyring av byggkostnaderna. Detta kan endast 
åtgärdas med ett mer konjunkturstabilt byggande i kombination med en 
struktur som ger byggherrar incitament till innovation och förnyelse.

Förslag 
Delegationen föreslår att det säkras en mer långsiktigt stabil planering (1), 
tillgång till mark (2) och finansiering (3) i linje med ovanstående förslag. 
Det i sig bör ge bättre och stabilare förutsättningar för human- och real- 
kapitalinvesteringar för sektorn som stimulerar produktivitetsut- 
vecklingen.

Vi föreslår dock även att den mark som kommunen ställer till förfogan-

I praktiken har 
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kraft stått för den 
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sionen de senaste 
tio åren.



 24 

de för nya hyresrätter eller bostadskooperativ med presumtionskostnad 
ska auktioneras öppet ut med tillträde för samtliga aktörer. Givet att de 
aktörer som vinner anbuden möter samma kapitalkostnad via det statli-
ga bostadskreditinstitutet och intäkten är låst via presumtionskostnaden, 
kommer vinstmarginalen i praktiken bestämmas av produktivitetsutveck-
lingen, det vill säga till given kvalitet bygga billigare. Det handlar alltså 
inte om att bygga billigare och med sämre kvalitet. 

Konkurrens skärps också genom det öppna anbudsförfarandet och det 
blir också ett mer transparent förfarande som också i högre utsträckning  
möjliggör att utländska anbudsgivare kommer att vara med och konkur-
rera. Genom dessa åtgärder skapas en struktur som ger byggherrar incita-
ment för innovation och förnyelse.

Kommunens roll blir tydligare som en kravställande och ”upphand-
lande” part i delar av det som rör bostadsförsörjningen. Konkurrensverket 
konstaterar: ”Det övergripande målet för upphandlingslagstiftningen är 
att åstadkomma en väl fungerande upphandlingsmarknad, vilket förenar 
delmålen att skapa en effektiv konkurrens å ena sidan och säkerställa ‘val-
ue for money’ å andra sidan” (Konkurrensverket 2009).

I delar blir kommunernas roll inom bostadsförsörjningen densamma 
som en upphandlande part och för byggbolagen blir rollen att leverera 
”value for money” i transparent konkurrens. Som tidigare konstaterats är 
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utveckling i 
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det oklart hur väl konkurrensen om kommunernas mark i dag fungerar. 
Att minska risken för marknadsmisslyckande och öka konkurrensen om 
kommunernas mark ska enligt traditionell ekonomisk teori leda till ökad 
produktivitetsutveckling och fallande priser på byggsidan. Här finns en 
intressant utveckling avseende exempelvis SABO:s Kombohus. Ambi-
tionen är enligt SABO att synliggöra och pressa de internationellt höga 
svenska byggpriserna. SABO menar att de med hjälp av gemensamma  
ramupphandlingar och fokus på seriellt byggande lyckats pressa priset 
med ungefär 25 procent på färdiga typhus (SABO, 2018). Metoden med 
tydligt kravställande och transparent upphandling för att främja konkur-
rens och innovation förefaller kunna ge betydande kostnadsreduceringar.

Denna förbättrade marknadsfunktion bör understödjas av staten i form 
av stöd till kunskap och kompetensutveckling samt forskning och utveck-
ling.

Redan under 2016, vid ett byggande som låg betydligt under de voly-
mer Boverket anser nödvändiga, rapporterade Arbetsförmedlingen (Ar-
betsförmedlingen 2016) betydande brist på utbildade byggnadsarbetare. 
Staten bör därför utifrån de föreslagna nationella bostadsförsörjnings- 
planerna i en simultan process dimensionerna byggnadsutbildningarna, 
för att säkra att det finns utbildad arbetskraft som räcker för planerade 
byggnadsvolymer.

Staten bör också utreda hur forskning och utveckling samt förändrade 
regelverk kan ytterligare understödja en snabbare produktivitetsutveck-
ling i byggsektorn. Det kan exempelvis handla om specifika forsknings-
satsningar avseende industriellt/seriellt byggande eller förenklat bygglov- 
förfarande vid seriellt byggande (Hansson 2018).
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Avslutande diskussion
I dagens debatt lyfts ofta en rad enskilda förslag fram för att mildra bostads- 
bristen, men vi i delegationen menar att det är nödvändigt med ett mer 
holistiskt synsätt.

De stora pusselbitarna för en framgångsrik bostadsförsörjning: planer-
ing, mark, finansiering och byggkostnader, behöver behandlas i ett sam-

manhang så att dessa gemensamt understödjer måluppfyllelse.
Vi är väl medvetna att det finns många detaljer kvar att utreda, men 

vi har sett ett stort värde i att utveckla ett sammanhållet synsätt för 
en framtida bostadsförsörjning som är förenlig med dagens omvärlds-
förutsättningar.

Delegationen har arbetat utifrån tre utgångspunkter: förslagen måste 
harmoniera med regeringens mål att minska finansiella och makro- 
ekonomiska risker, de ska inte minska incitamenten till arbete eller öka 
boendesegregationen och de ska leda till förbättrad produktivitets- 
utveckling. Vi menar att dessa fyra förslag tillfredsställer den målbilden.

Dessa utgångpunkter gör att vanligt förekommande förslag i debat-
ten inte har setts som en huvudlösning, även om de på marginalen kan 
bidra. Förslag som främst syftar till att understödja hushållens efter-
frågan, genom exempelvis kraftigt höjda bostadsbidrag efter införande 

av marknadshyror, riskerar att leda till motsvarande höjning av marginal- 
effekterna för medel- och låginkomsttagare, det vill säga minska incita-
menten till arbete.

Att genom inkomstprövade bostadsbidrag höja medel- och låginkomst-
tagare till dagens prisnivå i storstäderna skulle skapa orimligt höga mar-
ginaleffekter. Det innebär att även om efterfrågestimulerande åtgärder till 
viss del skulle låta sig göras, måste de höga totala byggkostnaderna reduc-
eras påtagligt för att detta ska vara en meningsfull stödinsats.

Generella subventioner till bosparande har en liknande efterfrågestöd-
jande effekt för hushåll med högre inkomster, men återigen är trösklarna 
så höga att det blir orealistiskt att den vägen möjliggöra för ett större antal 
att komma in på bostadsmarknaden, även om det på marginalen skulle 
kunna underlätta för vissa hushåll.

Generella subventioner skulle också riskera att öka hushållens 
skuldsättning ytterligare, då det sannolikt skulle driva på prisutvecklingen 
och innebära betydande statsfinansiella kostnader. Det finns sålunda i 
denna åtgärd en målkonflikt mellan regeringens mål att reducera finan-
siella och makroekonomiska risker och sänka trösklarna in på bostads-
marknaden. Delegationen föreslår därför inte generella efterfrågestöd-
jande insatser, utan riktade sådana insatser för privatägt boende.

Vi menar att 
Sverige har goda 

möjligheter att 
förbättra välfärd, 

tillväxt, syssel- 
sättning och stats-

finanser med en 
mer samman- 

hållen och  
genomtänkt  

bostadspolitik.
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De riktar sig specifikt mot att sänka förmögenhetströskeln, men med 
bibehållna strikta inkomstkrav, som utgår ifrån tydliga bostadspolitiska 
mål om önskvärdheten i att ha bostadsområden med blandade upplåtelse-
former. Åtgärden som föreslås av delegationen kan för betydande grupper 
sänka tröskeln in på bostadsmarknaden och har sannolikt en prisåterhål-
lande effekt samt mycket små statsfinansiella kostnader.

Utbudsstimulerande åtgärder som statliga subventioner till byggbola-
gen kan kortsiktigt öka utbudet, men åtgärdar i längden inte det grund- 
läggande problemet av alltför höga totala byggkostnader. Det kommer 
också i längden bli dyrt för statskassan. Subventioner i sig skapar heller 
inga incitament för byggbolagen att öka produktiviteten, det kan till och 
med riskera att ha en motsatt effekt. 

Delegationens mening är att de förslag vi lägger fram effektivt sänker 
trösklarna till bostadsmarknaden för både ägt och hyrt boende, minskar fi-
nansiella och makroekonomiska risker, inte påverkar incitamenten till arbete 
och stimulerar produktivitetsutvecklingen. Vår rekommendation till kom-
mande regering är därför att skyndsamt efter valet tillsätta en systemövergri-
pande bostadspolitisk utredning. Vi menar att Sverige har goda möjligheter 
att förbättra välfärd, tillväxt, sysselsättning och statsfinanser med en mer 
sammanhållen och genomtänkt bostadspolitik. Detta är vårt bidrag till det. 
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Staten (ansvar)
(1. Reglering)

Lokal/regional politik 
(2. mark)

Institutionella 
investerare

Bostadskreditinstitut
(3. Finansiering)

Bygherre
(4. Produktion)

Bostäder (mål)

Medborgare

Bostadsförsörjningsuppdrag till statlig 
“samordning” på regionalnivå (årlig skrivelse till RD)

Statliga garantier

Sociala obligationer
(realobligation)

Medfinansiering

Anbud

Kontrakt

Presumtions- 
kostnad (hyra)

Regionala bostads- 
försörjningsplaner 
utifrån medborgarnas  
behov och betalnings-
förmåga.

Ansökan om 
medfinansiering

Öppet för alla aktörer samt 
alla upplåtelseformer

Markförsäljning med satt presum-
tionskostnad (hyror) utifrån medbor-

garnas betalningsförmåga

Figur 1 Skiss över delegationens bostadspolitiska förslag
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