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I den aktuella bostadsdebatten talas det mycket om behoven av bostäder för personer med låga 
inkomster. De flesta verkar idag överens om bostadsbristen i Sverige inte är generell – bristen drabbar 
olika grupper av hushåll olika hårt. Hushåll med god ekonomi kan i mångt och mycket välja hur och 
var de vill bo, medan hushåll med låga inkomster eller kort tid i Sverige i allt högre utsträckning hamnar 
utanför bostadsmarknaden, åtminstone i städerna där arbete och utbildningsplatser finns tillgängliga. 
Den svenska bostadsmarknaden framstår som allt mer ojämlik, och utfallet av den svenska 
bostadsmodellen faller långt från den forna idealbilden som gått under mottot ”goda bostäder för alla”, 
oavsett nedärvda tillgångar och befintlig inkomst (Grander, 2018; Listerborn, 2019). 
 
Trots den ökande insikten om att bostadsbristen inte är generell har ett svar på den rådande 
problematiken har varit att skruva upp nyproduktionstakten. Sedan 2012 har vi sett en stadig uppgång 
i antalet påbörjade lägenheter fram till toppåret 2017, då mer än 51 000 bostäder byggdes. Detta ligger 
i nivå med nybyggnationen under miljonprogrammet 1965–1974.  
 
En sådan ökning av nyproduktionen har varit nödvändig för att matcha den stora befolkningsökning en 
under det senaste decenniet. Samtidigt ser vi att ett ökat utbud av nya hyresrätter inte löser problemen 
för de personer som står långt ifrån bostadsmarknaden – de som drabbas av den allt mer ojämlika 
bostadsförsörjningen. Det beror helt enkelt på att det som byggs är för dyrt. Flera utredningar har visat 
att det är få av hushållen som idag bor trångbott eller som står helt utanför bostadsmarknaden som har 
råd att efterfråga en nyproducerad hyreslägenhet. Nyproduktion är alltid dyr – de billigaste 
nyproducerade hyreslägenheterna som kommer ut på hyresmarknaden idag, byggda med statligt 
investeringsstöd för att pressa hyrorna, har fortfarande en hyra som är minst 50% högre än de billigaste 
hyreslägenheterna i det befintliga beståndet. De nyproducerade bostäderna kan således inte komma de 
personer som faktiskt är i behov av bostad till gagn. 
  
Ett svar på denna problematik brukar vara att nyproduktion av större och dyrare bostäder genererar 
flyttkedjor som på sikt möjliggör hushåll med låga inkomster att tillgång till de billiga bostäderna och 
därmed komma in på bostadsmarknaden. En forskningsöversikt genomförd vid Malmö universitet 
(Salonen, Grander och Rasmusson, 2018) visar emellertid att det inte finns belägg i några studier av 
flyttkedjor att nyproduktion av dyrare eller större bostäder skapar kedjor som genererar bostäder till 
hushåll med lägre inkomster. Flyttkedjorna bryts innan de billiga bostäderna ”trillar ner” till personer 
som står utanför bostadsmarknaden och har låga inkomster. 
 
Istället för att stirra oss blinda på kvantitativa mål och utfall i nyproduktionen och att förlita oss på 
flyttkedjor för att klara bostadsbristen för låginkomsthushåll vill vi istället att bostadspolitiken värnar 
om den främsta tillgång vi har när det gäller att skapa möjligheter för personer med låga inkomster att 
få bostad – nämligen befintliga bostäder med låga hyror. Det handlar helt enkelt om att inte låta dessa 
billiga bostäder i det befintliga beståndet försvinna. 
 
Många av landets billigaste hyreslägenheter finns i miljonprogrammets flerbostadshusområden. 
Bostäderna uppfördes under 1960- och 1970 talet och har god kvalitet, är ofta stora, luftiga och ljusa 
och är placerade i områden med mycket grönska. Däremot har områdena och bostäderna i många fall 
ett dåligt rykte då många hushåll med låga inkomster, utan förvärvsarbete och personer födda utanför 
Europa bor i dessa områden. Miljonprogrammets flerfamiljshus är i de flesta större städer förknippade 
med den ena sidan av den ökande segregationen.  
 
Hyrorna i miljonprogramsbostäderna är ofta förhållandevis låga, inte sällan ligger de på runt 1 000 kr 
per kvadratmeter och år, vilket kan jämföras med en nyproducerad hyresrätt med investeringsstöd som 
i bästa fall kan landa på 1 500 kr per kvadratmeter och år. En anledning till de låga hyrorna är att en 



stor del av bostäderna nu är i behov av renoveringar, ofta behövs stamledningar och andra större insatser 
göras.  
 
Många av bostäderna i miljonprogrammens flerfamiljshus ägs av kommunala allmännyttiga 
bostadsbolag. Detta är företag som sedan 1945 verkat för att erbjuda bostäder av hög kvalitet till rimliga 
hyror och locka breda grupper av bostadskonsumenter till hyreslägenheter utspridda över hela städerna 
och kommunerna. Bostadsföretagen har tidigare drivits enligt självkostnadsprincip, ursprungligen för 
att motverka spekulation på bostadsmarknaden, men gradvisa förändringar på sedan 1990-talet har 
drivit företagen mot en mer affärsmässig inriktning. Idag verkar de på samma spelplan och spelar enligt 
samma spelregler som privata fastighetsägare av hyresfastigheter. Trots de förändrade förutsättningarna 
ser vi att allmännyttan i de allra flesta fall arbetar för att hålla nere hyrorna och skapa möjligheter för 
även låginkomsthushåll att få tillgång till bostad, genom prispressad nyproduktion och varsamma 
renoveringar (Westerdahl, 2015; Grander, 2018). I denna strävan är allmännyttans billiga bostäder i 
miljonprogrammen en stor tillgång. 
 
Ett bekymmer är därför att allmännyttans andel av bostadsbeståndet minskar, trots att de kommunala 
bostadsföretagen idag bygger mer än på många decennier. Särskilt problematiskt är att allmännyttans 
bestånd byts ut – de billiga bostäderna försvinner och ersätts av dyrare nyproduktion.  
 
Bostadsbristen i kommunerna har lett till att lokala politiker sätter press på de kommunala 
bostadsbolagen att skruva upp nyproduktionstakten. Allmännyttans ökade krav på affärsmässighet har 
emellertid förändrat förutsättningarna för byggandet. Många allmännyttiga företag hävdar att de saknar 
finansiellt kapital för att bygga bostäder. Att låna pengar anses inte vara affärsmässigt, då soliditeten – 
det vill säga andelen eget kapital i förhållande till lånat kapital – minskar. Lösningen på detta dilemma 
har i många fall blivit försäljning av bostäder i befintligt bestånd. I tider av en byggboom ser vi således 
hur många kommunala bostadsföretag säljer delar av sina bestånd till privata aktörer för att kunna 
frigöra kapital för att bygga nya bostäder.  För att kunna finansiera byggandet av en bostad måste två 
säljas, lyder den rådande logiken i många allmännyttiga bostadsföretag. Detta leder till en paradoxal 
utveckling där allmännyttans andel bostäder minskar i byggboomens tidevarv. 
 
Under perioden 2001–2017 såldes 157 000 bostäder från allmännytta. Av de 157 000 sålda bostäderna 
har ca 60 % sålts till privata fastighetsägare och resten ombildats till bostadsrätter. Antalet försäljningar 
till privata fastighetsägare har eskalerat dramatiskt (Grander och Westerdahl, kommande) när 
bostadsbristen tydliggjordes och krav på nybyggnation ökade. Under perioden 2013–2017, då alltså 
byggkranarna var som allra aktivast, ökade allmännyttans antal bostäder i Sverige med blygsamma 1 
298 lägenheter. Andelen allmännytta har minskat från 23% av bostadsbeståndet år 2011 till 16 % 2020. 
De allmännyttiga bostäder som ombildats till bostadsrätter försvinner oåterkalleligen från 
lågprissegmentet, men hur är det med de bostäder som säljs till privata fastighetsägare? De borde väl 
kunna behålla samma rimliga hyresnivåer? 
 
På senare år har vi sett ett kraftigt ökat intresse från bostadsföretag, men också kapitalinvesterare, att 
investera i bostadsbestånd i så kallat utsatta områden, särskilt de som byggdes under miljonprogrammet 
och ägs eller har ägts av kommunala bostadsföretag. Stora privata eller semi-privata aktörer – som 
Rikshem och Willhem (båda delvis eller helt ägda av AP-fonderna), det Malmöbaserade 
bostadsföretaget Victoria Park och riskkapitalbolaget Hembla, som fram till nyligen ägts av det 
amerikanska Private Equity-företaget Blackstone – har varit de mest aktiva köparna av lägenheter i 
miljonprogramsområdena. Idag ägs såväl Hembla som Victoria Park av den tyska bostadsutvecklaren 
Vonovia, som är Sveriges största bostadsföretag med drygt 40 000 bostäder. 

Victoria Park och Hembla har en utpräglad strategi för att renovera bostäderna, så kallade 
successionsrenoveringar. Genom att göra renoveringar av tomställda lägenheter, alltså när en hyresgäst 
flyttar ut, kan företagen höja hyran med 40–60%, ibland mer än så. Genom att renoveringarna av 
lägenheternas standard är så omfattande så möjligt kan företagen maximera den så kallade 
bruksvärdespoängen som är styrande för hyran efter renoveringen. Renoveringarna av själva 



lägenheterna är således oftast mer omfattande än vad som faktiskt behövs, samtidigt som de nödvändiga 
stambytena i husen inte alltid genomförs. Även om hyreshöjningarna är drastiska genomför företagen 
renoveringarna utan att tvinga enstaka hyresgäster att betala mer, eftersom alla renoveringar görs när 
lägenheterna är tomställda. På så sätt kan företagen hävda ett samhällsansvar, då renoveringsbehoven 
finns och det kan argumenteras för att områdenas status behöver ”lyftas”, exempelvis genom att locka 
mer köpstarka hyresgäster. 
 
Den stora risken med dessa renoveringsstrategier är emellertid att de bostäder som faktiskt behövs för 
att klara bostadsbristen nu försvinner i snabb takt. Andelen bostäder med låg hyra blir färre och färre 
och den nyproduktion som sker kan alltså inte kompensera för detta. Hushåll med låga inkomster får 
allt svårare att hitta någonstans att bo. Detta förstärks också av de krav på egen försörjning och 
tillräcklig inkomst som de flesta privata fastighetsägare ställer på nya hyresgäster.  
 
När bostadsbristen för dessa grupper blir allt mer påtaglig höjs nu röster för så kallade socialbostäder, 
det vill säga statligt subventionerade bostäder öronmärkta för de hushåll som har lägst inkomster. 
Fastighetsägarföreningen är en av de tongivande aktörerna i denna debatt. Och om allt färre bostäder 
till rimliga hyror och med rimliga inkomstkrav finns tillgängliga framstår socialbostäder som kanske 
den enda kvarvarande lösningen. Renoveringarna av miljonprogramsbostäderna måste därför ses som 
en del i konstruerandet av behovet av socialbostäder. 
 
Ett alternativ till att bygga nya, dyra och statligt subventionerade socialbostäder till personer med låga 
inkomster vore att använda de prisvärda bostäder som finns i beståndet på ett klokt sätt. Exempelvis 
genom förbättrade fördelningsmekanismer med sociala förturer, ett reformerat bostadsbidrag och 
kommunala hyresgarantier. Men då är en grundförutsättning att dessa prisvärda bostäder faktiskt finns. 
Som det ser ut idag kommer de att ha renoverats bort inom en inte allt för avlägsen framtid. I tider av 
akut bostadsbrist för personer med låga inkomster måste det tas i beaktning att de lägenheter som nu 
renoveras i miljonprogrammet oåterkalleligen försvinner från lågkostnadssegmentet. Därför är det av 
yttersta vikt att allmännyttan inte säljer sina billiga bostäder, och framförallt inte säljer dem till aktörer 
som har som utpräglad affärsidé att renovera upp standarden i onödan. Billiga bostäder är inte en utopi 
– de finns redan i det befintliga beståndet.  
 
Vi är bekymrade över att de billiga hyresbostäderna försvinner. Samtidigt som behovet av billigare 
bostäder kanske är större än någonsin ser vi hur de billiga bostäderna i det befintliga beståndet 
försvinner genom ombildningar till bostadsrätter och onödiga renoveringar. Vårt krav är därför att dessa 
bostäder ska användas på bästa möjliga sätt och att allmännyttan och andra aktörer som sitter på detta 
bestånd av billiga bostäder faktiskt låter dem förbli billiga.  
 


