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Sammanfattning 
Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna 
SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till att de nuvarande skatte- 
och subventionsreglerna bidrar till att det är cirka 2 000 kronor dyrare 
per månad att bo i en nybyggd hyresrätt än att bo i ett nybyggt småhus 
med äganderätt eller i en bostadsrätt.  
 
Därför har undersökningsföretaget SKOP, på uppdrag av Hyresgästför-
eningen, frågat 287 bostadsföretag hur mycket mer de skulle bygga un-
der de närmaste åren om skatteförutsättningarna för hyresrätten såg an-
norlunda ut. I undersökningen ingår både privata och kommunala bo-
stadsföretag.  
 
Undersökningen visar följande:  
 
- 63 procent av hyresvärdarna tror att byggandet av hyresrätter skulle 

påverkas i ganska eller mycket stor grad, om en nybyggd hyresrätt 
som kostar runt två miljoner att bygga fick skattelättnader på 2 000 
kronor i månaden jämfört med idag.  
 

- De tillfrågade hyresvärdarna planerar att bygga 20 100 nya lägen-
heter under perioden 2013-2015.  
 

- Om en nybyggd hyresrätt som kostar två miljoner att bygga skulle 
få skattelättnader på 2 000 kronor i månaden, skulle de tillfrågade 
hyresvärdarna bygga ytterligare 7 900 bostäder under samma pe-
riod. Det motsvarar en ökning på 38 procent. 

 
 

 
 
  
 
  



 3 (11) 

 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning ...................................................................................... 2 
Bakgrund ................................................................................................. 4 
Metod  .................................................................................................. 4 
Resultat  .................................................................................................. 5 
Slutsatser ............................................................................................... 10 
Bilaga: Hyresgästföreningens regionindelning ..................................... 11 
 
  



 4 (11) 

 

Bakgrund 
Bostadsbristen i Sverige ökar. 2012 är det enligt Boverket 135 svenska 
kommuner, motsvarande 46 procent, som bedömer att den lokala bo-
stadsmarknaden generellt präglas av brist på bostäder.1 Ännu fler, 242 
kommuner, rapporterar brist på hyresrätter.  
 
Under lång tid har det funnits en politisk ambition att skatte- och sub-
ventionsvillkoren för olika upplåtelseformer – hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt – ska vara likvärdiga. De senaste årens förändringar i skatte- 
och subventionssystemet har dock lett till en ökad obalans i de olika 
upplåtelseformernas ekonomiska villkor.2 Räntebidrag och investe-
ringsbidrag för hyresrätten har avskaffats, samtidigt som fastighetsskat-
ten förändrats och möjlighet till ROT-avdrag för ägda småhus och bo-
stadsrätter införts. 
 
Tillsammans med de allmännyttiga och privata fastighetsägarnas 
branschorganisationer SABO och Fastighetsägarna har Hyresgästföre-
ningen tagit fram en rapport som visar att de nuvarande skatte- och sub-
ventionsreglerna bidrar till att det är cirka 2 000 kronor dyrare per må-
nad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt små-
hus med äganderätt eller i en bostadsrätt.3  
 
Det är rimligt att anta att fler hyresrätter skulle byggas om skattetrycket 
var lägre än vad det är idag, men hur många fler?  
 
I denna undersökning frågar vi allmännyttiga och privata hyresvärdar i 
vilken utsträckning ett lägre skattetryck på hyresrätter skulle påverka 
byggandet av sådana.  

Metod 
Undersökningsföretaget SKOP har frågat vd:arna för stora bostadsbolag 
hur mycket de planerar att bygga de närmaste åren och hur de tror att ett 
lättare skattetryck skulle påverka byggandet generellt och för det egna 
bolagets del.  
 
Bolagen valdes ut av Hyresgästföreningen. Samtliga allmännyttiga bo-
lag och de största privata bolagen, räknat per omsättning, ingick i urva-
let. Sammanlagt omfattade urvalet 299 allmännyttiga och 152 privata 
bolag. 230 av de allmännyttiga och 57 av de privata bolagen deltog i 

                                                   
1 Boverket: Bostadsmarknaden 2012-2013 
2  Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO: Balanserade ekonomiska 
villkor 
3 Ibid.  
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undersökningen. Att de allmännyttiga bolagen är så pass många fler än 
de privata bör man ha i åtanke när man studerar resultatet.  
 
Som bakgrundsvariabler i presentationen används bolagens storlek räk-
nat i hur många anställda de uppgett att de har samt, när det gäller de 
allmännyttiga bolagen, var i landet de verkar. Att de privata bolagens 
svar inte delades upp utifrån geografisk tillhörighet beror på att de kan 
antas verka på flera olika ställen.  
 
Undersökningen genomfördes under perioden 21-31 maj 2012.  

Resultat 

Hur mycket planerar hyresvärdarna att bygga de närmaste åren? 

Som utgångspunkt för undersökningen fick de tillfrågade vd:arna svara 
på en fråga om hur mycket de planerade att bygga under perioden 2013-
2015.  
 
Totalt planerar de 284 företag som besvarat frågan att bygga 20 976 
hyresrätter. De allmännyttiga bolagen utgör ungefär en femtedel av de 
svarande och står för lika stor andel av det planerade byggandet.  
 
Diagram 1a. Hur många hyresrätter planerar Ni att bygga under perioden 
2013-2015?  Redovisning per bolagstyp samt per region.  
 

 
 
Det totala antalet lägenheter som planeras kan tyckas stort, men medel-
värdet per bolag är relativt litet. De allmännyttiga bolagen planerar att 
bygga i genomsnitt 73 lägenheter var, de privata i genomsnitt 77 lägen-
heter var. En stor andel av bolagen – 29 procent av de allmännyttiga och 
57 procent av de privata – säger sig inte planera att bygga några lägen-
heter alls under den angivna perioden.  
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Diagram 1b. Hur många hyresrätter planerar Ni att bygga under perioden 
2013-2015?  Fördelning av svar per bolagstyp.  
 

 
 
Att medelvärdet för de privata hyresvärdarnas planerade byggande 
överstiger medelvärdet för de allmännyttigas planerade byggande, trots 
att större delen av de privata fastighetsägarna inte planerar att bygga 
något alls, kan tyckas anmärkningsvärt. Det visar på att den lilla andel 
privata fastighetsägare som planerar att bygga, planerar att bygga rela-
tivt mycket.   
 
Sannolikt varierar det planerade byggande med om bolaget har verk-
samhet på en tillväxtort eller på en avfolkningsort. Även bolagens stor-
lek spelar roll. De företag som inte har fler än tio anställda kommer att 
bygga i genomsnitt 17 lägenheter, medan de företag som har fler än 50 
anställda kommer att bygga i genomsnitt 207 lägenheter.  
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I vilken utsträckning skulle en skattereform påverka byggandet  
av hyresrätter? 

Bolagens vd:ar fick svara på en fråga om hur mycket de tror att en skat-
telättnad på 2 000 kronor i månaden för en nybyggd hyresrätt skulle 
påverka byggandet av hyresrätter.  
 
63 procent av fastighetsägarna menade att en sådan reform skulle på-
verka byggandet i ganska eller mycket stor grad. 37 procent svarade att 
den inte alls eller bara i liten grad skulle påverka byggandet.  
 
Diagram 2. Hyresgästföreningen har tillsammans med SABO och Fastighets-
ägarna tagit fram ett förslag till en skattereform för hyresrätten. Förslaget 
innebär att en nybyggd hyresrätt som kostar runt två miljoner att bygga 
skulle få skattelättnader på 2 000 kronor i månaden jämfört med idag. I vil-
ken grad skulle en sådan skattereform påverka byggandet av hyresrätter?  
Redovisning per bolagstyp.  
 

 
 
I diagrammet ovan syns skillnader mellan allmännyttiga och privata 
bostadsbolag. Av de allmännyttiga bostadsbolagen menar 68 procent att 
den nämnda skattereformen skulle påverka byggandet i mycket eller 
ganska stor grad. Bland de privata bostadsbolagen är motsvarande andel 
44 procent. 
 
Här syns också skillnader mellan större och mindre bolag, som består i 
att de större bolagen är något mer benägna än de mindre att svara att 
skattereformen skulle påverka byggandet i ganska eller mycket stor 
grad. Sannolikt beror det på att de tar med sin egen kapacitet i beräk-
ningen, när de bedömer vilken effekt en reform skulle ha på ett generellt 
plan.  
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Hur mycket mer skulle byggas om skatteförutsättningarna såg an-
norlunda ut?  

Deltagarna fick svara på en fråga om hur många fler hyresrätter de 
skulle bygga om skatteförutsättningarna såg annorlunda ut. Sammanlagt 
skulle de svarande bolagen bygga ytterligare 7 899 bostäder, eller 38 
procent fler bostäder än de som redan planerats.  
 
Diagram 3a. Hur många fler hyresrätter skulle Ni bygga under perioden 
2013-2015 om en nybyggd hyresrätt, som kostar två miljoner att bygga, ge-
nom en skattereform skulle få skattelättnader på 2 000 kronor i månaden? 
Totalt antal lägenheter, redovisning per bolagstyp samt per region. 
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privata fastighetsägarna, som menar att de skulle bygga dramatiskt 
mycket mer om skatteförutsättningarna vore mer gynnsamma.  
 
Diagram 3b. Hur många fler hyresrätter skulle Ni bygga under perioden 
2013-2015 om en nybyggd hyresrätt, som kostar två miljoner att bygga, ge-
nom en skattereform skulle få skattelättnader på 2 000 kronor i månaden? 
Fördelning av svar per bolagstyp.  
 

 
 
Största delen av fastighetsägarna – 61 procent av de privata och 65 pro-
cent av de allmännyttiga – svarar att de inte skulle bygga mer om skatte-
förutsättningarna var gynnsammare. Enbart en liten del av fastighetsä-
garna – 16 procent av de privata och fem procent av de allmännyttiga – 
säger att de nämnda skatteförändringarna skulle göra att de ökade sitt 
byggande med mer än 50 lägenheter. Det innebär att de som skulle 
bygga, skulle bygga mycket.  
 
Av svaren på frågan om hur mycket man planerar att bygga de närmaste 
åren kunde man se att stora företag i genomsnitt planerade att bygga 
betydligt mer än små företag. Den tendensen syns inte på samma sätt 
här. De större bolagen är något men inte mycket mer benägna än de 
mindre att bygga mer med ändrade skatteförutsättningar. Liksom tidi-
gare kan man anta att de enskilda bolagens vilja att bygga hänger sam-
man med vilken typ av ort de verkar på.  
  

62% 

20% 

12% 
7% 

65% 

14% 

6% 

16% 

61% 

21% 

13% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ingen  1-20  21-50 Fler än 50

Samtliga

Privat

Allmännytta



 10 (11) 

 

Slutsatser  
Alla orter har inte ett behov av fler bostäder. Många svenska kommuner 
lider av en utflyttning som leder till allt fler tomma bostäder; andra upp-
ger att de har en balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmark-
naden. Men en femtedel av de kommuner som lider brist på bostäder har 
gjort det i mer än tio år. Den ökade bristen på hyresrätter har de senaste 
åren varit särskilt anmärkningsvärd. Därför behöver förutsättningarna 
för byggande av hyresrätter förbättras.  
 
Olika hyresvärdar har olika förutsättningar för byggande. Vilken eko-
nomi de har, vilken typ av ort de verkar på och hur befolkningssamman-
sättningen ser ut där är några av de faktorer som spelar roll. De 287 
hyresvärdar som deltagit i undersökningen skulle bygga ytterligare 
7 899 bostäder, eller 38 procent, de närmaste åren om skatteförutsätt-
ningarna såg annorlunda ut. Det här är dock, framför allt när det gäller 
de privata bolagen, inte en heltäckande undersökning. Om en skattere-
form för hyresrätten faktiskt genomfördes skulle sannolikt effekten på 
byggandet bli större än de 7 899 bostäder som redovisats här, men med 
tanke på urval och svarsfrekvens hos de privata bolagen, kan man inte 
räkna med att byggandet generellt skulle öka med 38 procent.  
 
Klart är också att det inte alltid är kostnaden som är det största hindret 
för byggande. I Stockholmsregionen skulle de svarande allmännyttiga 
bolagen bara öka byggandet med fem procent om en nybyggd hyresrätt 
fick skattelättnader på 2 000 kronor i månaden. Att en lägre kostnad inte 
skulle leda till markant ökat byggande bottnar sannolikt i de förutsätt-
ningar som finns i Stockholm: Stor bostadsbrist i kombination med ett 
högre inkomstläge gör att även dyra lägenheter blir uthyrda. Därför be-
hövs även förändringar på andra områden än skatteområdet.  
 
Det finns inte en lösning på det problem som bostadsbristen utgör. Flera 
åtgärder måste kombineras för att det ska bli möjligt att bygga mer. 
Denna undersökning visar dock att om skattevillkoren vore mer likvär-
diga mellan upplåtelseformerna skulle byggandet av hyresrätter öka 
väsentligt.  
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Bilaga: Hyresgästföreningens regionindelning 
Region Norrland omfattar Norrbottens län, Västerbottens län, Jämt-
lands län och Västernorrlands län.  
 
Region Aros-Gävle omfattar Västmanlands län, Gävleborgs län, Upp-
sala län samt Norrtälje kommun.  
  
Region Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun. 
  
Region Mitt omfattar Dalarna, Södermanland, Värmland och Örebro 
län.  
 
Region Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, 
Ale, Tjörn, Orust och Öckerö. 
  
Region BohusÄlvsborg-Skaraborg (BÄSK) omfattar tidigare Älvs-
borgs och Skaraborgs län (inklusive Mullsjö kommun) samt Bohuslän 
(utom Stenungsund, Orust och Tjörn). 
  
Region Sydost omfattar Östergötlands län, Kalmar län, Gotland, Blek-
inge, Jönköpings, Kronobergs län samt Öland. 
  
Region Norra Skåne omfattar Helsingborg, Höganäs, Landskrona, 
Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, 
Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte 
och Nordvästskåne.  
  
Region Södra Skåne omfattar Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, 
Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad 
och Simrishamn. 
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