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Den svenska bostadsmarknaden är i obalans. Bristen på
bostäder är stor och det är omöjligt att på några få år lösa
bostadsbristen utan att bättre använda de bostäder som
redan finns. Trots att det finns många bostäder i dag är
bostadsbristen akut. Efterfrågan på bostäder har ökat
drastiskt under det senaste decenniet beroende på
stigande inkomster, låga räntor, låga amorteringar och en
under senare år rekordstor befolkningstillväxt. Den stora
efterfrågan har överraskat många aktörer på bostadsmarknaden och sannolikt även politiker. Byggnadsindustrin
var liten när efterfrågan tog fart, anpassad till en situation
med låg efterfrågan på bostäder. Produktionen hämmas av
svag konkurrens - även om det finns tecken på att
byggandet kan vara på väg att ta fart igen.
Bostadsutbudet begränsas, förutom av ett för litet
byggande, av att hyresbeståndet utnyttjas dåligt och av
stora inlåsningseffekter på ägarmarknaden för bostäder.
Hyresrätterna räcker inte till och hundratusentals står i
bostadskö och hoppas få hyra. Efter prisökningarna på
bostäder de senaste decennierna har hushållen stora
latenta skatteskulder till staten som måste betalas om man
flyttar. Men genom att bo kvar går det att undvika att
betala skatt. Bostadsmarknaden har gått i baklås.
Bristen är omöjlig att bygga bort utan att vi ser över
tillämpningen av bruksvärdesprincipen och reavinstskatten vid bostadsförsäljningar. Det är dessutom dyrt att
bygga och det utan tvekan mest kostnadseffektiva för att
öka utbudet av bostäder är att se över hur befintliga
bostäder används. Det ineffektiva utnyttjandet av våra
bostäder innebär stora välfärdsförluster. Ett tecken på att
våra bostäder inte används effektivt är att vi, trots
obalanserna på bostadsmarknaden, har lika många
bostäder att tillgå per invånare idag som 1990 och få lär
hävda att bristen på bostäder var lika stor vid ingången av
1990-talet som idag.
Obalanserna på bostadsmarknaden tar sig många uttryck.
Förutom hyresköer och en svag flyttvilja är bostadspriserna höga, främst på bostadsrätter men även på egnahem. I fasta priser är de mer än dubbelt så höga som i
genomsnitt under perioden 1952 till 2000. Det är
ekonomiska faktorer och inte demografiska som förklarar
den kraftiga ökningen av bostadsefterfrågan de senaste
dryga decenniet. Hushållen har haft en strålande inkomsttillväxt de senaste 15 åren. Stigande inkomster är en viktig
faktor för ökad bostadsefterfrågan men än mer viktig är
nedgången i bolåneräntor och förändrade villkor på
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bolånemarknaden. Låga boräntor har gjort det billigt för
hushållen att efterfråga bostäder och små eller obefintliga
krav på amorteringar från bankerna har gjort det möjligt
för hushållen att ha stora skulder. Låga räntor och små
amorteringar är förklaringarna till att bostadspriserna
stigit snabbare än hushållens inkomster.
Sänkningen av fastighetsskatten har också bidragit till att
öka efterfrågan på bostäder men i jämförelse med
effekterna av låga räntor och tillgången på bolån väger den
förhållandevis lätt. Det framgår tydligt om vi jämför den
starka prisutvecklingen på bostadsrätter med den mindre
starka prisutvecklingen på egnahem.
Bostadsmarknaden kokar under trycket av hög efterfrågan
och ett litet bostadsutbud. Det finns gott om bostäder i
Sverige men det verkliga utbudet begränsas av nuvarande
regelverk. Den höga reavinstskatten (kapitalvinstskatten)
gör att många, efter de senaste årens kraftiga prisökningar
på bostäder, inte vill sälja. Konsekvensen blir en allt sämre
matchning på bostadsmarknaden. Många äldre bor kvar i
egnahem på en stor bostadsyta och upplever sig ”inte ha
råd” att flytta eftersom det utlöser betydande skatteeffekter. Andra reser långt till arbetet istället för att flytta
närmare arbetsplatsen. Många, ensamstående liksom
barnfamiljer, bor kvar, stort som trångt, i bostadsrätter och
egnahem, eftersom den bostad som skulle passa deras
behov bättre blir för dyr att flytta till.
På hyresmarknaden är hyrorna låga. Många hushåll med
stort behov av lägenhet får stå i kö. Långa köer till hyresrätter medför att de som är nya på bostadsmarknaden,
vare sig de vill eller inte, tvingas konkurrera om de
bostäder som är till försäljning. De som saknar bostad och
inte är kreditvärdiga har varken tillgång till hyres- eller
ägarmarknaden.
Den nuvarande boendetätheten är inte anmärkningsvärt
hög sett i ett historiskt perspektiv men låga boendekostnader i kombination med en svag amorteringskultur
driver på bostadsefterfrågan samtidigt som bostadutbudet
allt mer begränsas i takt med att bostadspriserna och
hushållens latenta skatteskulder till staten fortsätter att
öka.
Bostadsmarknaden karaktäriseras i dag av ett antal
systemfel som både hämmar bostadsutbudet och i onödan
blåser upp bostadsefterfrågan. Utbudet begränsas av en
hög reavinstskatt som i kombination med de senaste årens
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Den nominella tillgången på
bostäder
Tillgången på bostäder i Sverige är i genomsnitt, nominellt
sett, fortfarande god trots de senaste årens starka
befolkningstillväxt.
Boendetätheten,
mätt
som
befolkningens storlek i relation till antalet bostäder, i
landet i sin helhet är, som framgår av figur 1, t.o.m. något
lägre idag än vid 1990-talets början. Sett i backspegeln var
1990-talet inte ett decennium med bostadsbrist utan ett
decennium med betydande överskott på bostäder. Utanför
storstadsregionerna revs ett stort antal bostäder. Ägda
bostäder var billiga och det var lätt att hitta lediga hyreslägenheter men räntorna och hyrorna var höga. Trots den
med historiska mått låga boendetätheten är det betydligt
svårare idag än tidigare att hitta en bostad att hyra och
väsentligt dyrare än tidigare att köpa en bostad som svarar
mot de behov som de bostadssökande har. Det
grundläggande problemet är inte främst att det finns för få
bostäder totalt sett – vi har fortfarande en låg boendetäthet – utan att vi inte kan eller förmår använda våra
bostäder så bra som vi skulle önska.
Ett mekaniskt mått på bostadsbrist kan beräknas som
avvikelsen av boendetätheten från ett historiskt
genomsnitt under en period då bostadsmarknaden kan
sägas ha varit i jämvikt. En sådan period är åren från och
med 1990 fram till i dag. Under hela denna 25-års-period

Figur 1. Boendetäthet i Riket
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Ett ökat bostadsbyggande är en viktig del av lösningen på
de långsiktiga bostadsbehoven men inte hela lösningen
och absolut ingen lösning på dagens problem. Det byggs i
dag endast omkring 30 000 lägenheter per år, men
långsiktigt behövs det byggas mer än så. Hur mycket mer
som krävs beror på hur effektivt vi använder befintliga
bostäder. Det råder ingen motsättning mellan en effektiv
användning av befintliga bostäder och ett ökat byggande.
För balans på bostadsmarknaden krävs både en
ändamålsenlig planprocess, en fungerande konkurrens i
bostadsproduktionen och lagar och regler som inte
hindrar att bostäderna används effektivt.

har boendetätheten nästan inte alls varierat utan
tillgången på bostäder har vuxit i takt med befolkningen.
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stora värdeökningar gör det dyrt att sälja bostadsrätter och
egnahem. Utbudet begränsas också av bruksvärdesprincipen som ”låser inne” boende i hyresrätterna.
Efterfrågan är hög som en följd av höga hushållsinkomster,
låga boräntor och hushållens höga skuldsättningstakt.
Bostadsefterfrågan hålls uppe på en hög nivå som
knappast är långsiktigt hållbar.

Boende per lägenhet

4

Källor: SCB, Befolkning. Folk- och bostadsräkning 1965, 1970, 1975,
1985 och 1990. Nybyggnad, ombyggnad och rivningar 1990-2009.
Fastighetstaxeringsregistret 2010-2012. Egna beräkningar.

Boendetätheten har varit närmast konstant trots att de
ekonomiska förhållandena varierat kraftigt. Både
1990-talskrisen med höga räntor och finanspolitiska
åtstramningar och perioden därefter med låga räntor och
snabbt växande hushållsinkomster har satt sin prägel på
bostadsmarknaden de senaste 25 åren.
Boendetätheten är 2,107 i Sverige i dag att jämföra med
2,124 1990 och 2,086 i genomsnitt för perioden mellan
1990 och 2013. Skillnaden kan vid en hastig anblick
tyckas vara försumbar men med dagens befolkningsstorlek
fattas 47 000 lägenheter i Sverige för att boendetätheten
ska vara lika med det historiska genomsnittet sedan 1990
och fram till i dag. Enligt detta sätt att räkna finner vi att
bostadmarknaden så sent som 2008 var i balans. Det
senaste decenniet har dock den svenska befolkningen ökat
med 7,5 procent eller med 670 000 personer. Mot denna
bakgrund och med tanke på de långa ledtiderna i
byggandet är det begripligt att det är brist på bostäder.
Men fortfarande är boendetätheten i Sverige lägre än
1990 och väsentligt lägre än under 1970- och 1980-talen.
Det är intressant att blicka tillbaka och jämföra med
förhållandena vid miljonprogrammets slut 1974 då
boendetätheten var 2,35, dvs. väsentligt högre än i dag1.
Ovanstående kalkyl underskattar dock behovet av
1 Miljonprogrammet var ett politiskt mål om att under ett decennium bygga en
miljon nya lägenheter i Sverige.
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bostäder i regioner med stark befolkningstillväxt. Och
bostadsstocken kan inte användas lika effektivt som om
bostäderna i större utsträckning funnits i storstäderna.
De senaste årens befolkningstillväxt har nästan
uteslutande varit koncentrerad till storstadsområdena.
Sedan 2008 har Stor-Stockholm vuxit med 9,2 procent,
Stor-Göteborg och Stor-Malmö med 5,7 respektive 6,8
procent, medan övriga Sverige under samma period vuxit
med 2,3 procent. Eftersom antalet lägenheter förändras
endast långsamt utvecklas därför boendetätheten olika i
landets olika delar. (Se figur 2) Bostadsbristen är i dag
nästan uteslutande koncentrerad till våra storstadsområden. Beräknad som avvikelsen från den
genomsnittliga befolkningstätheten mellan 1990 och
2013, för respektive område, är bristen i Stor-Stockholm
56 000 bostäder, i Stor-Göteborg och Stor-Malmö 8 000
respektive 14 000 bostäder, medan vi har ett överskott på
29 000 lägenheter i övriga landet. Våra bostäder står delvis
på ”fel plats”. Något som inte framgår av nationella
genomsnittssiffror.
Figur 2. Boendetäthet i olika regioner
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Källor: SCB, Nybyggnad, ombyggnad och rivningar 1990-2010.
Fastighetstaxeringsregistret 2010-2012.

Som ett mått på hur jämnt bostäderna är fördelade över
landet har vi för perioden 1990 till 2013 beräknat
standardavvikelsen för boendetätheten för de tre
storstadsregionerna och övriga riket. Spridningen var som
störst i början och i slutet av perioden medan
fördelningen av bostäderna mellan 1994 och 2008 var
mera jämn. I början av 1990-talet var det jämfört med i
dag gott om bostäder i Stor-Malmö och i Stor-Stockholm
och relativt sett ont om lägenheter i övriga landet. I dag är
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förhållandena de rakt omvända2.

Befolkningstillväxten förklarar
inte bostadspriserna
Ett stort samtalsämne under de senaste åren har varit den
stora efterfrågan på bostäder, bostadsbristen och de höga
bostadspriserna. Nya på bostadsmarknaden har svårt att
komma in. De saknar eget kapital och kan inte betala
inträdesbiljetten. Samtidigt som köerna är långa i våra
storstäder för att få hyra en bostad.
Det ligger nära till hands att sätta likhetstecken mellan
bostadspriser och bostadsefterfrågan å den ena sidan och
bostadsefterfrågan och befolkningstillväxten å den andra.
Men bostadsefterfrågan bestäms också av andra faktorer
som inkomster, hyror, skatter, räntor och underhållskostnader. Om vi ser till bostadspriserna så bestäms de
både av utbud och av efterfrågan på bostäder. Ett ökat
utbud av bostäder håller tillbaka och har en dämpande
effekt på bostadspriserna.
Det finns goda skäl att utgå ifrån att bostadspriserna inte
påverkas nämnvärt av en ökad befolkningstillväxt så länge
som antalet bostäder växer i samma takt som
befolkningen. Det kan därför framstå som motsägelsefullt
att bostadspriserna steg som mest mellan 1995 och 2007
samtidigt som befolkningen växte ungefär i samma takt
eller t.o.m. något långsammare än antalet bostäder. Det
var först 2008 som befolkningen började öka påtagligt och
boendetätheten öka, samtidigt med att prisökningarna
började mattas. Det är uppenbart att andra faktorer än
utvecklingen av boendetätheten påverkat priserna.
Att andra faktorer betytt mer för bostadspriserna än
utvecklingen av boendetätheten och befolkningstillväxten
framgår också om vi ser till prisutvecklingen på egnahem
och bostadsrätter i landets olika delar. I figur 3 och 4 har
vi för åren 2005 till 2013 plottat prisutvecklingen på
egnahem respektive bostadsrätter mot förändringen av
befolkningen i landets 11 största kommuner. Utvecklingen
2 Viktigt att notera är att mått på boendetäthet är ett mycket grovt mått på hur
vi använder våra lägenheter. En förklaring till detta är att vi inte gör någon
skillnad på bostadstyp. T.ex. så är boendetätheten densamma oavsett om två
personer bor tillsammans i ett eget hem eller om de bor tillsammans i en etta i
bostads- eller hyresrätt. Det betyder att vi visserligen kan se till förändringen av
boendetätheten över tid men vi kan inte jämföra boendetätheten direkt mellan
regioner eftersom bostadsstocken har olika sammansättning. Områden med en
stor andel egnahem får t.ex. en högre uppmätt boendetäthet än andra områden
eftersom det normalt sett bor fler personer i en villa än i en lägenhet i ett flerbostadshus.
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i Stockholm brukar ofta lyftas fram som exempel på hur
viktig befolkningstillväxten är som förklaring till de
stigande bostadspriserna. Om vi ser till Stockholm och
egnahemsmarknaden så stämmer det. Stockholm har
mellan 2005 och 2013 både den starkaste befolkningstillväxten och den största prisuppgången i egnahemspriserna av samtliga stora kommunerna. Om vi däremot
ser till utvecklingen i Malmö så stämmer det däremot inte.
Malmö har en svag utveckling av egnahemspriserna trots
en nästan lika stark befolkningstillväxt som Stockholm.
Det positiva sambandet mellan egnahemspriser och
befolkningstillväxt i de 11 största kommunerna är inte
stabilt utan försvinner helt om vi plockar bort Stockholm
och enbart ser till de övriga 10 kommunerna.
Figur 3. Förändring av bostadspriser och befolkning
mellan 2005 och 2013
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Vi har undersökt sambandet mellan befolkningstillväxten och egnahemspriserna för Sveriges samtliga
290 kommuner, för perioden 2005 till 2013, utan att
finna något annat än ett mycket svagt, närmast obefintligt
positivt samband. Befolkningstillväxten har inte varit den
enda drivande faktorn och inte ens den huvudsakliga
faktorn bakom de senaste årens stigande bostadspriser3.

Inkomster är viktiga
Det tydliga empiriska positiva samband som går att finna
är det mellan inkomsttillväxt och bostadspriser.
Inkomsterna är viktiga för bostadspriserna. En enkel
beräkning av sambandet mellan bostadsprisernas
utveckling och inkomstutvecklingen i samtliga kommuner
under perioden 2005 till 2013 ger som resultat att
bostadspriserna ökar mer än proportionellt mot inkomsttillväxten. Liknande resultat har även andra fått som
analyserat sambandet mellan svenska bostadspriser och
inkomster under perioden med enbart stigande bostadspriser sedan 1990-talet. Mycket talar dock för att
elasticiteten mellan inkomster och bostadspriser är 1, dvs.
bostadspriserna borde förväntas öka i samma takt som de
disponibla inkomsterna4.
För att förstå varför bostadspriserna inte kan fortsätta att
växa snabbare än hushållens inkomster på lång sikt tar vi
fasta på att kostnaden för bostadskonsumtionen som
andel av hushållens inkomster historiskt har återgått till
ett långsiktigt genomsnittligt värde5. Den totala boendekostnaden är lika med produkten av boendekostnaden per
bostad och antalet bostäder. En konstant bostadskonsumtionsandel förutsätter därför att boendekostnaden
inte varaktigt växer snabbare än inkomsterna om inte
antalet bostäder minskar. Kostnaden för att bo består i sin
tur av priset på bostaden gånger en faktor bestående av
ränta, skatt, drift, avskrivningar och underhåll. Om

Figur 4. Förändring av bostadsrättspriser och
befolkning mellan 2005 och 2013
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Inte heller på bostadsrättsmarknaden går det att hitta ett
positivt samband mellan ökningen i priserna och

3 Det är rimligt att utgå ifrån att befolkningstillväxten påverkar priserna positivt
men andra faktorer spelar också roll, t.ex. inkomstutvecklingen och den lokala
konjunkturen. För en genomarbetad statistisk analys se Boverkets marknadsrapport, ”Drivs huspriserna av bostadsbrist?”, februari 2013.
4 Se t.ex. Sean Holly, M. Hashem Pesaran och Takashi Yamagata ”A SpatioTemporal Model of House Prices in the US, CESifo Working Paper”, nr 1826,
oktober 2006.
5 Vi följer här Peter Birch Sörensen argumentation i sin underlagsrapport till
Finanspolitiska rådet 2013.

Marknadsrapport maj 2014

bostadspriserna stiger måste – för att boendekostnaden
inte ska öka – kostnaden för avskrivningar, underhåll,
skatter och ränta minska. Det vi sett de senaste
två decennierna är samtidigt stigande bostadspriser och
sjunkande boräntor. Bostadspriser och räntor har verkat
som två kommunicerande kärl, som medfört att
hushållens boendekostnader inte har ökat som andel av
hushållsinkomsterna. Om bostadspriserna ska fortsätta att
stiga ytterligare från dagens nivåer krävs därför även
framöver fortsatt sjunkande boräntor. Om räntorna
däremot stiger, måste bostadspriserna falla om vi inte över
tid ska tvingas lägga en allt större andel av våra inkomster
på bostadskonsumtion.
Högre inkomster ökar efterfrågan på varor och tjänster i
allmänhet. Det är naturligt att bostadspriserna stiger när
inkomsterna ökar. De svenska hushållen har två decennier
med snabbt stigande inkomster bakom sig. Hushållens
reala inkomster har sedan 1995 vuxit med 1,5 procent i
genomsnitt per år. Motsvarande siffra sedan 2005 är
2,1 procent. Förklaringen är inte bara växande löneinkomster utan även ökad sysselsättning och sänkta
inkomstskatter. Under finanskrisens mest intensiva fas
2009-2010 stagnerade inkomsterna, men de minskade
inte. De goda tiderna är en viktig förklaring till att
bostadsefterfrågan och bostadspriserna har ökat. Men det
räcker inte som förklaring. Bostadspriserna har stigit
väsentligt snabbare än inkomsterna.
Figur 5. Realt aggregerat bostadspris
(egnahem och bostadsrätter)
i förhållande till genomsnittlig disponible inkomst
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I figur 5 visar vi hur det, av priserna på bostadsrätter och
egnahem, sammanvägda reala bostadspriset har utvecklats
sedan 19526. Det reala bostadspriset varierade runt en
konstant nivå på omkring 850 tkr mellan 1950-talets
början till 1990-talets slut. Sedan dess har priserna ökat
mycket och 2013 kostade en bostad i genomsnitt
2,1 mnkr. En real ökning i ett historiskt perspektiv med
knappt 150 procent. Sedan 1975 har det reala bostadspriset ökat med 124 procent, sedan 1990 med
104 procent. De reala inkomsterna per capita har under
motsvarande perioder ökat med 56 respektive 42 procent.
Inkomstutvecklingen förklarar mindre än hälften av den
reala prisuppgången på bostäder, både sedan 1975 sedan
1990. De två tidigare pristopparna 1979 och 1990,
framstår som modesta i jämförelse med dagens prisnivå.
Mätt i relation till hushållens medelinkomst är nuvarande
bostadspriser höga. Bostadsköparen får arbeta längre tid
än normalt för att betala bostaden. Situationen är dock
inte helt ny för även i början av 1950-talet fick man arbeta
ungefär lika länge för en bostad. Vi kan också konstatera
att till skillnad från vad som varit fallet under senare år
växte inkomsterna snabbare än bostadspriserna under
hela perioden mellan 1950-talet och 1990-talet. En viktig
prisdämpande faktor var sannolikt en ökad tillgång på
bostäder (se figur 1), vilket bidrog till att hålla de reala
priserna oförändrade trots ökande realinkomster i
genomsnitt. En annan viktig förklaring är räntorna.
Räntorna var låga i början av 1950-talet, höga på
1990-talet och de är låga i dag.

Boräntorna och bolånemarknaden är viktiga

2,5

8,5

1957

Bostadspris / inkomst

9,0

7

0

Bostadspris-inkomst-kvot (Vänster axel)
Realt bostadspris (Höger axel)
Källor: Mäklarstatistik, Priser för bostadsrätter och egna hem 1995-2013.
Valueguard, Bostadsrättspriser 1995-2004. SCB, Sparbarometern,
värdet av bostadsrättsandelar och Folk- och bostadsräkningar
1970-1994. Priser egna hem 1952-2013. Egna beräkningar.

Vid sidan av de växande hushållsinkomsterna har de låga
bostadsräntorna gjort det billigare att bo. Det relativa
priset på boende har sjunkit vilket har lett till ökad
efterfrågan på bostäder och relativt sett minskad
efterfrågan på övrig konsumtion. Den nominella räntan på
nya bolån till hushållen har minskat påtagligt (figur 6).
Från 8-9 procent vid 1990-talets mitt till under 3 procent
2013. Den femåriga realräntan efter skatt har enligt våra
beräkningar sjunkit från ca 4,2 procent 1996 till
ca 0,6 procent 2013. Enligt den s.k. brukarkostnadsmodellen för bostadspriserna motiverar detta enligt våra

6 Priserna på egnahem och bostadsrätter vägts ihop med respektive andel av
bostadsförmögenheten.
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Källa: SCB, Finansmarknad, finansmarknadsstatistik.
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Dagens bostadspriser är realt sett 180 procent högre än
när priserna var som lägst 1996 som då var extremt
nedpressade av en hög realränta, hög fastighetsskatt och
låga hushållsinkomster. Bättre fundamenta i form av lägre
realräntor och fastighetsskatt kan förklara att priserna
stigit med ca 60 procent. Högre hushållsinkomster
förklarar ytterligare en del. Sedan 1996 har den reala
medelinkomsten ökat med 38 procent. Totalt sett skulle
dessa fundamentala faktorer förklara att priserna har ökat
med ca 130 procent. Vår grova kalkyl kan därmed
förklara drygt två tredjedelar av prisökningen mellan 1996

Figur 7. Investeringar i egnahem och
bostadsrätter och förändringar av bolån
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Förhållandena på bolånemarknaden och hushållens låga
amorteringsvilja i kombination med ett mått av kortsiktigt
agerande hos banker och hushåll har sannolikt också
bidragit till ytterligare ökad bostadsefterfrågan, och till
högre bostadspriser än vad som annars skulle vara fallet.
Ett tecken på ett möjligt kortsiktigt agerande är bolånens
stora räntekänslighet för förändringar av den korta
boräntan. Det framgår av figur 6 att viljan att ta lån är låg
när räntan är hög som 2002, 2008 och 2012 och hög när
räntan är låg som 2005-2006, 2009-2010 och 2013. Det
är inget märkligt med att hushållen lånar mer när räntan
är låg men en överdriven känslighet för korta boräntor kan
vara ett problem med tanke på att boendet och ägandet
är långsiktiga åtaganden. Det är de förväntade
genomsnittliga räntorna de kommande 20-30 åren som är
relevanta för bostadsinvesteraren och inte räntan på bolån
de närmaste månaderna. De svenska hushållens ökade
skuldsättning och små amorteringar är ett problem och en
riskfaktor åtminstone på längre sikt. Ett tecken på att
hushållen lånar för mycket är att bolånen ökar mer än vad
som används till bostadsinvesteringar8. Hushållen lånar –
förutom till bostadsinvesteringarna – även till underhåll
av bostäder och i viss utsträckning konsumtion och
finansiella investeringar9.

1986

Figur 6. Bolånetillväxt och genomsnittlig
ränta på nya bolån

och 2013. Men en betydande del framstår fortfarande som
oförklarad.

1984

beräkningar prisökningar på bostäder på ca 50 procent7.
Enligt samma modell har sänkningen av fastighetsskatten,
som skett i flera steg och som 2008 gjordes om till en
kommunal fastighetsavgift, bidragit till att egnahemspriserna stigit med ca 10 procent. Bostadsrättspriserna
påverkas inte eftersom ingen skatt tas ut på bostadsrättslägenheter. Den sammantagna effekten på bostadspriserna
av både lägre räntor och fastighetsskatt uppgår enligt våra
beräkningar till högre reala priser på omkring 65 procent.

1982

8

-50

7 Brukarkostnaden var 10,35 procent 1996. Realräntan efter skatt
4,16 procentenheter, den effektiva fastighetsskatten 1,2 procentenheter och
kostnaden för avskrivningar och underhåll svarade enligt våra antaganden för
resten eller 5,09 procentenheter. 2013 var realräntan efter skatt 0,61 procentenheter. Detta motiverar en prisökning på ca 50 procent (1,52=10,35/6,8). Den
effektiva fastighetsskatten var 1,2 procent 1996 medan den kommunala
fastighetsavgiften i fjol svarade för 0,25 procent av egnahemspriset. Detta
motiverar en prisökning på egnahem med 10 procent (1,1=10,35/9,41).
Bostadsrätterna svarar under perioden för ungefär 20 procent av den totala
bostadsförmögenheten och de successiva sänkningarna av fastighetsskatten har
därmed ökat den reala prisnivån på bostäder med ca 8 procent. Den totala
effekten på bostadspriserna av lägre räntor och lägre fastighetsskatt blir
64 procent (=1,08·1,52-1).

Ökning bolån

Bostadsinvesteringar

Källa: SCB, Finansmarknad, finansmarknadsstatistik
och Nationalräkenskaperna.

8 Bostadsinvesteringar definieras som i nationalräkenskaperna.
9 En del av hushållens ökade skuldsättning förklaras av ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Under 2008-2010 kan ombildningar förklara
ca 10 procent av den ökade skuldsättningen.
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Figur 8. Hyra som andel av inkomsten
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Vi bortser här från att explicit beakta bostadsutbudet
eftersom boendetätheten är i stort sett konstant under
perioden. Med undantag för utvecklingen i storstäderna
under de allra senaste åren har antalet bostäder ökat i takt
med befolkningen. Dessutom, som vi tidigare visade, är
det historiska sambandet mellan boendetätheten och
prisutvecklingen på bostäder svagt.

Källor: SCB, Boende, … , hyror i bostadslägenheter och Nationalräkenskaperna.

Figur 9. Andel av befolkningen i bostadskön 2013
50
45
40
35

procent

Utbudet av bostäder förklaras emellertid inte enbart av
antalet bostäder. Mycket tyder på att vi använder våra
bostäder sämre i dag än tidigare och att vi överskattar
tillgången på bostäder om vi sätter likhetstecken mellan
bostadsutbud och antal lägenheter. Det är också en möjlig
förklaring till att bostadspriserna stiger. Vi har betydande
matchningsproblem både i beståndet av hyresrätter och i
beståndet av egnahem och bostadsrätter.

25

1990

Den växande efterfrågan på bostäder förklaras av flera
faktorer. De viktigaste förklaringarna är ökningen i
hushållens inkomster och sjunkande boendekostnader.
Det senare främst som en följd av sjunkande boräntor.
Men billiga bolån och en svag amorteringskultur ökar
efterfrågan mer än vad som är långsiktigt hållbart.

26 procent 2013. Den andel av inkomsten som läggs på
hyran är nästan tillbaka på samma låga nivå som innan
skattereformen. Den genomsnittliga inkomsttagaren har
bättre råd att efterfråga mer av hyresboende än på många
år. I storstäderna förvärras obalansen ytterligare av den
stora befolkningstillväxten under senare år (se figur 9).

procent

Som framgår av figur 7 har, sedan 1996, hushållens bolån
varje år ökat mer än vad som använts till bostadsinvesteringar i egnahem och bostadsrätter. Hushållen
amorterar inte utan låter bolånen växa. Genom att inte
amortera har hushållen ”råd” att betala mer för bostäderna
än vad de annars skulle kunna. En del av boendekostnaden
skjuts helt enkelt på framtiden. Bostadsefterfrågan blir till
en viss del likviditetsdriven och inte enbart
kostnadsdriven.
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Långa köer till hyresrätter
De senaste årens starka inkomstutveckling innebär inte
bara en ökad efterfrågan på ägda hem och bostadsrätter
utan även ökad efterfrågan på hyresrätter. Det nuvarande
svenska hyressättningssystemet innebär att hyran inte
bestäms av utbud och efterfrågan på hyresrätter. Ökade
inkomster och ökad efterfrågan leder därför till att
obalanserna på bostadsmarknaden ytterligare ökar. Högre
hushållsinkomster leder inom ramen för nuvarande
system till längre bostadsköer.
I figur 8 kan vi se att en allt mindre del av hushållens
medelinkomst går till att betala hyran. Efter skattereformen och under 1990-talskrisen gick som mest
33 procent av medelinkomsten till hyran, att jämföra med

10
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Källa: Kommunerna

I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg står var femte
invånare i bostadskön och i Uppsala län drygt var fjärde
invånare. I Stor-Malmö står ”bara” var tjugonde invånare i
bostadskön. I de fyra storstadsområdena står för
närvarande 755 000 svenskar i bostadskön. Om vi skulle
bygga bort köerna skulle det, med nuvarande
boendetäthet i beståndet, behövas ungefär 350 000 nya
lägenheter. Med nuvarande byggtakt om ca 10 000
hyreslägenheter per år kommer det att ta många år innan

10
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kön är borta – även om vi gör tankeexperimentet att
befolkningen slutar att växa och att inga hus rivs. Med en
positiv befolkningstillväxt och hus som blir gamla och
måste rivas ökar kraven ytterligare på att vi bygger.
Lyckligtvis är bostadskön inte ett riktigt mått på bostadsbrist utan främst ett mått på hur dåligt hyresmarknaden
fungerar. Vi har ett matchningsproblem på hyresmarknaden som innebär att bostadsbeståndet inte
används på ett effektivt sätt10. Många får inte hyra trots att
de är beredda att hyra till rådande hyresnivå. En del av
de som vill hyra har ett stort behov av bostad och en hög
betalningsvilja medan andra som vill hyra inte har så stort
behov av bostad men trots allt en betalningsvilja som är
högre än dagens hyresnivå. Samma gäller för de som
redan bor. En del trivs och vill därför gärna bo kvar medan
andra bor kvar eftersom hyran är låg men skulle lika gärna
kunna tänka sig att bo någon annanstans. Allt under
förutsättning att ”någon annanstans” finns.
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Figur 10. Förändringar av antalet hyresrätter i
flerbostadshus i Stor-Stockholm

Ombyggnad
Ombildningar
Ackumulerad förändring

Källor: SCB, Folk- och bostadsräkning 1990. Nybyggnad,
ombyggnad och rivningar, ombildningar 1990-2010.
Fastighetstaxeringsregistret 2010-2012. Egna beräkningar.

Bostadsköer indikerar dock att ”någon annanstans” inte
finns. Marknaden har gått i baklås. De som vill ta ett
arbete i Stockholm kan inte det, den som vill flytta
närmare arbetet för att spara tid och miljö kan inte det, de
som är särbos men skulle kunna tänka sig att vara sambos
fortsätter att vara särbos och den som har en hyresrätt som
övernattningslägenhet ibland fortsätter med det. Genom
10 I Boverkets rapport, ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett
kunskapsunderlag” från november 2013 görs en kvantitativ analys av effektivitetförlusternas storlek.

att hushållens preferenser inte får slå igenom i hyressättningen minskar vi i realiteten tillgången på
hyresbostäder.
I Stor-Stockholm minskar dessutom antalet hyresrätter,
trots köer och stor efterfrågan på hyresrätter minskar
dessutom antalet hyresrätter. De låga hyrorna innebär att
många förvaltare av hyresrätter väljer att sälja sina
fastigheter till sina hyresgäster. Fastigheten är värdefullare
som bostadsrättsförening än som hyresfastighet. Den stora
efterfrågan på bostadsrätter spiller på detta sätt över på
hyresmarknaden. Ju större inkomsterna är, ju lägre räntor
vi har och ju större bolånen blir desto färre blir
hyresrätterna. I Stor-Stockholm har de senaste
decennierna drygt 130 000 hyresrätter ombildats till
bostadsrätter medan knappt 50 000 har byggts (figur 10).
Att det ombildas fler hyresrätter än det byggs är också ett
tecken på att bostads- och hyresmarknaden är i obalans.

Reavinstskatten låser inne ägare
i sina bostäder
Många småhus och bostadsrätter utnyttjas dåligt idag,
vilket reducerar det verkliga utbudet av bostäder. Om vi
enbart ser till antalet befintliga bostäder missar vi att
många inte bor som de helst skulle vilja – på grund av
höga kostnader för att flytta. Många hushåll bor på fel ort,
bor för stort eller för litet, i fel typ av bostad eller i en
annan upplåtelseform än man helst skulle vilja eftersom
kostnaden för att flytta gör det mera lönsamt att bo kvar
och fortsätta att bo fel, trots att livssituationen egentligen
motiverar ett byte av bostad.
Det som bestämmer om vi ska flytta är främst ändrade
familjeförhållanden och möjligheten att få ett nytt arbete.
Unga människor flyttar också oftare än äldre. Men
transaktionskostnaden är viktig för om en flytt blir av eller
inte.
Transaktionskostnaderna är av olika typ. Allt ifrån
sökkostnaden för att hitta en bostad som bäst passar egna
behov och det risktagande som det innebär, att köpa en ny
bostad, som trots besiktning kan vara behäftad med brister
av olika slag, till olika avgifter och skatter som ska
betalas vid försäljning eller köp av bostad. De synliga
kostnaderna vid ett husköp i Sverige består av mäklaravgift, lagfartskostnad och eventuell kostnad för pantbrev
om nya lån behövs för att finansiera det nya småhuset.
Mäklaravgiften är idag ett par procent av köpeskillingen.
Lagfartskostnaden för ett småhusköp är 1,5 procent av
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köpeskillingen och pantbrevsavgiften är 2 procent av det
nya inteckningslånets storlek. Samtliga avgifter betalas av
köparen11. Transaktionskostnaden vid ett fullt ut
lånefinansierat köp av en fastighet som saknar
inteckningar blir 5,5 procent om mäklaravgiften är
2 procent. Transaktionskostnaden för att köpa ett eget
hem som i dag kostar 2,2 mnkr blir då ungefär 120 tkr.
Transaktionskostnaden för ett bostadsrättsköp på
2,2 mnkr blir 44 tkr. Omkostnaderna är lägre för att köpa
en bostadsrätt än ett småhus eftersom bostadsrättsköparen inte har någon kostnad för vare sig lagfart eller
pantbrev. Transaktionskostnaderna i Sverige är låga
jämfört med i andra OECD-länder12.
Genom den eviga reavinstskatt som tas ut vid en
bostadsförsäljning med vinst avviker dock Sverige från
nästan alla andra länder. Reavinstskatten är för närvarande
22 procent. Bland OECD-länderna är det bara i Sverige
och i Portugal som en reavinstskatt tas ut på permanentbostaden oavsett hur länge man ägt bostaden. I de flesta
länderna ses bostaden som en konsumtionsvara om man
bor kvar länge och inte som en investering.
De senaste årens kraftiga prisuppgångar på bostäder har
medfört att ägarna till egnahem och bostadsrätter har fått
betydande värdestegringar. Det total värdet av egnahem
och bostadsrätter är idag 4 100 respektive 1 800 mdkr. För
ett decennium sedan var motsvarande siffror 2 200
respektive 500 mdkr. Det är en värdestegring som till
övervägande delen tillfaller bostadsägarna, men
värdestegringen innebär också att en betydande latent
skatteskuld till staten har byggts upp samtidigt som
ersättningsbostaden har blivit dyrare.
Till skillnad från de traditionella transaktionskostnaderna
som betalas av köparen så betalas reavinstskatten av
säljaren. Det är dock bara om man flyttar och säljer
bostaden med vinst som det blir en skattekonsekvens. Så
länge man lever och väljer att bo kvar går det att skjuta
upp skatten. När ägaren dör betalar dödsboet skatten.
Reavinstskatten har höjts i flera steg13. Efter skattereformen i början av 1990-talet var skatten 15 procent
men 2001 höjdes den till 20 procent för att 2008 höjas
ytterligare, denna gång till 22 procent. Möjligheten till
uppskov var obegränsad fram till t.o.m. 2007. Detta
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innebar att vi visserligen hade en reavinstskatt men att
bostadssäljaren inte behövde betala skatten om denne
köpte en ny bostad som var lika dyr eller dyrare än den
tidigare. Från 2008 infördes ett tak på 1,6 miljoner för
uppskovet och 2010 sänktes det maximala uppskovet till
1,45 miljoner. Förändringen 2008 innebar att många som
tidigare inte skulle behövt betala reavinsskatt nu blev
tvungna att göra detta. Men med tanke på att gränsen för
uppskov var satt relativt högt var det i princip bara
egnahemsägare i storstäderna som sålde sin bostad som
behövde betala reavinstskatten.
En lika stor eller kanske större förändring på bostadsmarknaden än införandet av ett tak för uppskovsbeloppet
var den årliga skatt på 0,5 procent av uppskovet som
infördes 2009. I praktiken kom denna förändring att
innebära att möjligheten till uppskov i realiteten ”togs
bort helt” genom att uppskovsräntan sattes så högt.
Uppskovet blev ointressant eftersom det helt enkelt blev
för dyrt att använda sig av det. Med nuvarande boräntor är
det billigare att ta ett vanligt bolån än att använda sig av
möjligheten till uppskov och betala uppskovsränta.
Förklaringen är de nuvarande låga boräntorna, att
uppskovsräntan inte är avdragsgill och att räntan betalas
på hela uppskovsbeloppet medan skatteskulden endast är
22 procent av uppskovet14. Konkret innebär detta att så
länge som boräntan är lägre än 3,3 procent är det
lönsammare att ta ett bolån i bank än att låna av staten
och betala uppskovsränta. Räntan på nya bolån har sedan
2009 varit 2,9 procent i genomsnitt. I fjol var räntan på
nya bolån 2,7 procent.
Införandet av ett tak på uppskovet och en icke avdragsgill
ränta på uppskovsbeloppet innebär, på en bostadsmarknad med stigande bostadspriser, en betydande
skatteskärpning. Innan 2008 kunde alla, vid köp av en lika
dyr eller dyrare bostad, skjuta reavinsten vid en försäljning
framför sig utan kostnad. Eftersom man som regel
innehaft bostaden flera år innan den såldes var det nästan
alltid så att den bostad man köpte var dyrare än den man
sålde. Fr.o.m. 2008 berördes bara de med stora reavinster
på mer än 1,6 miljoner, men fr.o.m. 2009 ändrades
förutsättningarna i grunden för alla. Säljaren tvingades
välja mellan att betala reavinstskatten omedelbart eller till
att låna, antingen av banken eller av staten, och betala
ränta på skulden.

11 Mäklaravgiften är en del av köpeskillingen även om säljaren är den som
formellt betalar mäklaren.
12 Global Property Guide 2008, Villaägarnas riksförbund 2008 och 2011.
13 För en redogörelse av skatter på privatbostäder se Skatteverket,
Skattestatistisk Årsbok 2007 och 2013.

14 Den verkliga räntekostnaden på det statliga lånet motsvarar därför en boränta
på 2,27 (=0,5/0,22) procent efter skatt eller 3,25 (=0,5/(0,22*0,7)) procent före
skatt.
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Tabell 1. Transaktionskostnader och flyttskatter för egnahem och bostadsrätter
Pris

1

2

Småhus

Bostadsrätt

tkr

tkr

Bostadsförmögenhet

Värdestegring
bostäder

Uppskovsbelopp

Kapitalvinst
(Deklarerad
reavinst)

Ackumulerad
kapitalvinst

3

4

5

6

7

mdkr

mdkr

mdkr

mdkr

mdkr

2002

1 175

795

2 739

2 199

(106)

(35)

438

2003

1 253

800

2 905

2 327

(112)

37

472

2004

1 373

930

3 262

2 638

126

(48)

517

2005

1 512

957

3 567

2 887

149

(61)

574

2006

1 672

1 159

4 070

3 318

187

(78)

647

2007

1 869

1 299

4 610

3 766

217

98

740

2008

1 882

1 239

4 632

3 684

233

67

801

2009

1 958

1 323

4 899

3 823

242

73

868

2010

2 092

1 461

5 336

4 126

250

87

947

2011

2 102

1 482

5 410

4 059

257

79

1 018

2012

2 108

1 544

5 528

4 033

261

(81)

1 091

2013

2 195

1 760

5 956

4 286

(281)

(87)

1 170

Värdestegring
minus
kapitalvinst

Latent
skatteskuld

8

9

mdkr

mdkr

Flyttskatt per lägenhet

Transaktionskostnad

Flyttkostnad i procent av
priset

10

11

12

13

14

15

Småhus

Bostadsrätt

Småhus

Bostadsrätt

Småhus

Bostadsrätt

tkr

tkr

tkr

tkr

%

%

2002

1 761

352

0

0

63

23

5

3

2003

1 855

371

0

0

66

22

5

3

2004

2 121

424

0

0

71

25

5

3

2005

2 313

463

0

0

77

25

5

3

2006

2 671

534

0

0

84

29

5

3

2007

3 026

605

0

0

93

32

5

2

2008

2 883

634

0

0

92

30

5

2

2009

2 956

650

276

145

94

31

19

13

2010

3 179

699

294

155

99

33

19

13

2011

3 040

669

284

138

98

32

18

11

2012

2 942

647

274

131

96

32

18

11

2013

3 116

686

283

148

99

35

17
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Egnahemspriserna är beräknade med hjälp av SCB:s fastighetsprisindex och Mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter är från Mäklarstatistik 2005-2013 och Valueguard
1995-2004. För åren innan 1995 har bostadsrättspriserna beräknats med hjälp av Sparbarometerns uppgifter om bostadsrättsandelarnas värde och antalet bostadsrätter
från Folk- och Bostadsräkningarna. Värdestegringen på egnahem och på bostadsrätter bygger på en innehavstid på 30 respektive 10 år. Uppskovsbeloppen för åren 20042012 och uppgifter om kapitalvinster 2003 och 2007-2011 har hämtats från Skattestatistisk Årsbok 2007 och 2013. Uppgifterna för övriga år har extrapolerats med hjälp
av bostadsförmögenheten. Den latenta skatteskulden efter upplåtelseform har fördelats efter storleken på den totala värdetillväxten. Vi har antagit att nya pantbrev tas
upp till 50 procent av bostadspriset.
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I tabell 1 redovisas i kol. 1 till 4 priserna på
småhus och bostadsrätter, den totala bostadsförmögenheten och den värdestegring som ägarna kunnat
tillgodogöra sig sedan bostäderna förvärvades. Den totala
bostadsförmögenheten var 2013 nästan 6 000 mdkr.
Värdestegringen på bostäderna sedan de förvärvades
uppgår till närmare 4300 mdkr och efter det att vi
dragit ifrån det som redan tagits fram till beskattning
(kol. 7) återstår en obeskattad värdestegring på 3100 mdkr
(kol. 8). Den ackumulerade kapitalvinsten har beräknats
genom att summera kapitalvinsterna under de närmast
föregående 30 åren. Vi har tillgång till uppgifter om de
deklarerade kapitalvinsterna (kol. 6) endast för 2003 och
perioden 2007-2011 från Skatteverket, för övriga år har
den deklarerade kapitalvinsten uppskattats med hjälp
av extrapolering och interpolering utifrån storleken på
bostadsförmögenheten.
Bostadsägarna har med dagens kapitalvinstskatt på
22 procent en latent skuld till staten på 686 mdkr (kol 9).
Skulden är i genomsnitt 283 tkr per småhus och 148 tkr
per bostadsrätt (kol 10 och 11). Tidigare medförde en
försäljning och ett köp av ett småhus eller en bostadsrätt
enbart traditionella transaktionskostnader i form av
mäklar-, lagfarts- och pantbrevsavgift för den nya
bostaden men, fr.o.m. 2009, med nuvarande regler för
kapitalvinstbeskattning och krav på uppskovsränta måste i
praktiken även kapitalvinstskatt betalas för den sålda
bostaden. Konsekvensen har blivit att transaktionskostnaden och ”flyttskatten” för ett genomsnittligt
bostadsbyte på småhusmarknaden i ett slag ökade från
5 till 19 procent av köpeskillingen och på bostadsrättsmarknaden från 2 till 13 procent av köpeskillingen
(kol 14 och 15). För dagen kostar ett köp och en
försäljning av ett småhus nästan 400 tkr i genomsnitt och
en motsvarande transaktion på bostadsrättsmarknaden
nästan 200 tkr.
Kostnaderna för att flytta är mycket höga i Sverige,
troligen de högsta i OECD. Även om de traditionella
transaktionskostnaderna i form av stämpelskatt, lagfart
och mäklaravgift totalt sett är låga innebär den
permanenta och höga reavinstskatten vid bostadsförsäljning att den totala flyttkostnaden skjuter i höjden.
De av oss beräknade flyttskatterna och transaktionskostnaderna vid köp och försäljning av egnahem och
bostadsrätter på ca 17 respektive 10 procent är väsentligt
högre än genomsnittet i OECD på ca 6 procent15. Att
15 Se Sánchez, Aida Caldera och Dan Andrews ”Residential Mobility and Public
Policy in OECD Countries”, OECD Journal: Economic Studies, Vol. 2011/1.
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antalet bostadstransaktioner inte har minskat drastiskt kan
förvåna men sannolikt hålls bostadsmarknaden vid liv av
låga räntor, en god tillgång på bolån och positiva
förväntningar på fortsatt stigande bostadspriser.

Slutsatser
Bostadsbristen är stor trots en nominellt sett relativt stor
tillgång på bostäder. Sett i förhållande till befolkningsstorleken är det lika gott eller ont om bostäder i dag
som vid 1990-talets början. Bostadsbristen förklaras
endast delvis av befolkningstillväxten. De huvudsakliga
förklaringarna är en stor bostadsefterfrågan främst driven
av ekonomiska faktorer och ett ineffektivt utnyttjande av
de befintliga bostäderna.
De stora inkomstökningarna under det senaste decenniet,
i kombination med låga räntor och snabbt växande bolån
är de faktorer som främst driver bostadsefterfrågan. Den
svenska bostadsmarknaden har överraskats av den snabba
ökningen av bostadsefterfrågan. Bostadsbyggandet har
ännu inte ökat tillräckligt, trots betydande regeländringar
på planområdet, för att i någon betydande utsträckning
möta efterfrågan. I stället har en hög efterfrågan på
bostäder och de åtföljande höga bostadspriserna medfört
ett sämre utnyttjande av befintliga bostäder.
Det finns två huvudförklaringar till det dåliga
utnyttjandet. Den första förklaringen är hyressättningssystemet som medför att hyresmarknaden fungerar allt
sämre i takt med att bostadsmarknaden blir allt mer
överhettad. De långa köerna till hyresbostäder är ett
tydligt tecken på en icke fungerade marknad.
Den andra förklaringen är värdestegringen på bostadsrätter och egnahem i kombination med den höga
permanenta reavinstskatten och den borttagna
möjligheten till räntefria uppskov på vinsten vid bostadsförsäljningar. Den höga skatt som tas ut vid bostadsförsäljningar minskar antalet ”lönsamma” bostadsbyten.
Vi har en dålig matchning mellan bostäder och behov.
Och i takt med att bostadsefterfrågan ökar använder vi
den befintliga bostadsstocken allt sämre, vilket reducerar
det verkliga bostadsutbudet.
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