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»Frågan är dock om 
 nyproducerade hyresrätter  

är rätt boendeform för  
ekonomiskt svaga hushåll?«
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Förord

Är fler hyresrätter svaret?
Den svenska bostadsmarknaden är en rap
portserie som ges ut av Veidekke. Rapporten 
produceras av Veidekke Sveriges bostads
politiska expertteam Lennart Weiss och 
Linda Jonsson i samarbete med analysföre
taget Evidens samt Veidekkes rådgivare  
Stefan Attefall. Detta är årets andra uppla
ga. Jämfört med vårens rapport ger denna 
edition en relativt komprimerad och upp
daterad prognos för bostadspriserna och 
bostadsbyggandet, baserat på makroekono
miska antaganden och statistiken för påbör
jade lägenheter. Höstrapporten har dock 
kompletterats med data om utvecklingen av 
byggloven vilket både kompletterar och veri
fierar den bild av läget på bostadsmarkna
den som Veidekke presenterade i vårens 
marknadsanalys. De kreditrestriktioner 
som genomförts under en följd av år har till 
slut fått ett sådant genomslag att byggandet 
faller kraftigt, trots en stark konjunktur och 
ett stort underskott av bostäder i så gott som 
alla delar av landet.

Som Veidekke kunde visa i vårens 
marknadsanalys har den sammantagna 
effekten av bolånetak, omotiverat höga 
kalkylräntor i bankernas kreditprövning 
samt skärpta amorteringskrav både lett till 
prisfall och ett kraftigt minskat byggande. 
Vårrapporten visade på ett tydligt statistiskt 
samband mellan å ena sidan höga priser/ 
höga skulder och stort prisfall. Det borde 
knappast komma som en överraskning med 
tanke på att Finansinspektionens kredit
åtstramning lagts som ett generellt lock över 
hela marknaden. Helt naturligt blir påver
kan större i marknader med högre priser. 
Som en följd av prisfallet skapas osäkerhet 
i konsumentledet, bankernas kreditpröv
ning blir stramare vilket gör det svårare för 
bostadsbyggarna att få avsättning för nypro
ducerade bostäder. 

Vad värre är att restriktionerna slår 
hårdast mot de grupper som har det stör

sta bostadsbehovet, inte minst unga och 
förstagångsköpare. Allt sedan bolånetaket 
infördes 2010 har en serie åtgärder vidtagits 
som innebär att hushållen måste ha mer 
eget kapital än tidigare. Eftersom politiken 
varit passiv med att föreslå åtgärder som 
stöttar hushållen att bygga upp sparande 
slår myndigheternas åtgärder mot de hus
håll som har den svagaste positionen på 
bostadsmarknaden. Det förstärker klyftorna 
på bostadsmarknaden, mellan insiders och 
outsiders, mellan generationerna och mellan 
de som har kapital och de som saknar.

Som svar på den här utvecklingen menar 
såväl politiker som myndighetsrepresentan
ter att fler hyresrätter är lösningen. Det är 
ingen tvekan om att hyresrätten är en bra 
boendeform som behövs på en fungerande 
bostadsmarknad med valfrihet för hushållen 
och tillgång till olika alternativ över livets 
skiftande skeden. Frågan är dock om nypro
ducerade hyresrätter är rätt boendeform för 
ekonomiskt svaga hushåll? Fastighetsägarens 
krav på avkastning på eget kapital gör att 
nyproducerade hyresrätter, allt annat lika, 
blir avsevärt dyrare än motsvarande bostä
der som bostadsrätt och egna hem. Därmed 
är det angeläget att analysera om hushållens 
ekonomi ger stöd för ett kraftigt ökat utbud 
av hyresrätter. 

För att ge svar på den frågan har höst
utgåvan av Veidekkes marknadsanalys 
kompletterats med ett särskilt tema om 
hyresrätten där sex olika faktorer studerats. 
Slutsatsen är att det är minst sagt osäkert 
om fler hyresrätter kan ersätta bortfallet av 
efterfrågan på ägda bostäder. Politiker och 
myndigheter gör en för tunn analys. Nu 
måste det till ett samlat svar på bostads
debattens två huvudfrågor: vem ska finansiera 
framtidens bostäder och hur ska ekonomiskt 
svaga få sina behov tillgodosedda?

Stockholm i december 2018

Jimmy Bengtsson
 Vd, Veidekke Sverige 

Per Martin Eriksson
 Vd, Veidekke Bostad 
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Rapporten i sammanfattning

Nej, fler hyresrätter kommer  
inte att rädda bostadsbyggandet

Risk att bostadsbyggandet halveras

Alla indikatorer pekar nu i samma rikt
ning. Bostadsbyggandet är kraftigt på  
väg ned. Nedgången är särskilt stark i 
Stockholms och Uppsalaregionen men 
tydlig också utanför de övriga storstads
regionerna. I Göteborgs och Malmöområ
det är utvecklingen förhållandevis stabil, 
även om statistiken för bygglov viker även  
i Göteborg. Mycket talar för att bostads
byggandet de närmaste åren kommer att 
falla ned mot ca 35 000 påbörjade bostä
der, det vill säga ca hälften av vad Boverket 
menar behövs för att byggandet ska hålla 
jämna steg med befolkningsutvecklingen. 
Det skulle samtidigt innebära nära en halv
ering av antalet påbörjade bostäder jämfört 
med toppnoteringarna 2016 och 2017 och 
en minskning med närmare 40 procent 
i förhållande till de ca 55 000 bostäder 
som beräknas färdigställas i år. Det är 
upp till varje läsare att formulera sin egen 
karaktäristik av utvecklingen men helt 
klart är att gapet mellan Boverkets analys av 
det framtida bostadsbehovet, som relateras 
till befolkningsutvecklingen, och den faktis
ka utvecklingen blir allt större.

Veidekkes marknadsrapport som ges ut 
två gånger per år bygger på en samlad 
analys av den makroekonomiska utveck
lingen och en sammanställning av  
officiell statistik från SCB och Boverket 
vad gäller påbörjade och färdigställda 
bostäder. Till detta lägger vi utveck lingen 
för beviljade bygglov samt de största börs
noterade bostadsbyggarnas statistik för 
sålda och påbörjade bostäder. Slutligen 
gör Veidekke i samarbete med analysföre
taget Evidens en prognos av det framtida 
bostadsbyggandet baserat på hushållens 
möjligheter att efterfråga som bygger på 
fyra olika variabler; hushållens finansiella 
netto, reporäntan, sysselsättningen och 
byggkostnaderna. Prognosverktyget väger 
tungt i Veidekkes samlade bedömning av 
det framtida bostadsbyggandet. Historiskt 
har skattningen av hushållens förmåga att 
efterfråga legat nära det faktiska utfallet 
vilket visar att modellen är förhållandevis 
tillförlitlig.

Hösten 2017 tog vi emellertid fel både 
vad gäller prisutvecklingen och det framtida 
bostadsbyggandet. Det visade sig att det var 
svårt att förutse effekterna av de omfattande 

Lennart Weiss
Kommersiell direktör

Veidekke Sverige

Linda Jonsson 
Analytiker 

Veidekke Sverige
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kreditrestriktioner som införts. Till vårens 
rapport gjordes därför kompletterande ana
lyser som tydligt visade att prisfallet och 
det efterföljande raset för bostadsbyggandet 
med stor tillförlitlighet kunde förklaras av 
kreditrestriktioner. 

Bankernas tillämpning av kredit- 
restrik tioner allt stramare

För att bedöma tillförlitligheten av Veidek
kes modell framåt bör det dock påpekas 
att modellen kan innehålla ett moment av 
överskattning eftersom den inte fullt ut kla
rar att ta höjd för den köpkraftsbegränsning 
som skett till följd av kreditrestriktioner. 
Under nuvarande omständigheter bör där
för alla prognoser ta stor hänsyn till vad 
som faktiskt sker på marknaden i form av 
sålda och påbörjade lägenheter samt bevilj
ade bygglov. Notabelt i sammanhanget är 
att de större bostadsutvecklarna redovisar 
en fortsatt nedgång i antalet påbörjade 
bostäder med 10 procent Q 3 17–Q 3 18 
(tabell 8, s. 31) trots att den stora nedgången 
skedde redan under det tredje kvartalet 
2017 och sedan eskalerade kraftigt under 
våren 2018. Det kan ses som en indikation 

på att den ekonomiska efterfrågan är fort
satt svag och att bankernas tillämpning av 
införda kreditrestriktioner successivt blivit 
än stramare. 

Det centrala temat i den marknadsrap
port som Veidekke presenterade i april 2018 
var att kreditrestriktioner, inte ökat utbud, 
utgjorde den huvudsakliga förklaringen till 
såväl det omfattande prisfall som den betyd 
ande efterfrågeminskning som inträffade 
hösten 2017 och våren 2018. Rapportens 
slutsatser backades upp av en statistisk 
analys som jämförde effekterna av ökat 
utbud kontra den köpkraftsminskning som 
drabbat hushållen till följd av de kredit
restriktioner som införts sedan 2010 med 
start för införande av bolånetaket.

Finansinspektionens jämförelser bör  
tas med en nypa salt

Betydelsen av den analys som Veidekke 
gjorde våren 2018 ska inte underskattas. 
De första månaderna efter den drama
tiska kantringen på bostadsmarknaden 
hävdade man envetet från Finansinspek
tionens sida att den var ett resultat av en 
”utbudschock”, framför allt i Stockholm 
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och Mälardalsregionen. Veidekke pröva
de detta argument och kunde visa att det 
var ett felaktigt påstående. Sedan dess har 
man som bekant ändrat argumentation 
och menar nu att ökade priser, inte finans
inspektionens amorteringskrav (se Erik 
Thedéen, DN debatt 181118) skulle vara 
anledningen till hushållens efterfråge
minskning. I den refererade artikeln jämför 
Finansinspektionens generaldirektör effek
terna av ökade priser med det tillkomman
de amorteringskravets effekter för perioden 
2012–2017. Jämförelseperioden omfattar 
emellertid tiden innan amorteringskrav 2 
infördes, före bankerna (efter tryck från 
Finansinspektionen) sänkt sina egna skuld
kvotstak från ca 7 till ca 5 gånger hushål
lens årliga bruttoinkomst och före det att 
bankerna fullt ut höjt kalkylräntan i KALP 
(till ca 7 procent) och börjat tillämpa den 
nya kalkylräntan mer konsekvent. Detta 
gör att generaldirektörens jämförelser bör 
tas med en nypa salt.  

Att ökade priser påverkar hushåll med 
en svagare köpkraft är dock självklart. Men 
påverkan gäller främst hushåll som saknar 
eget kapital. Hushåll som redan befinner sig 
på marknaden har förmågan att absorbera 
prisökningar med den värdetillväxt som 
skett i den befintliga bostaden. Så länge som 
prisökningarna är en följd av hushållens 

ökade köpkraft, det vill säga förändringar i 
så kallad ekonomiska fundamenta: stigande 
reallöner, lägre skatter, sjunkande räntor, öka
de finansiella tillgångar med mera, utgör inte 
ökade priser något avgörande problem för de 
hushåll som redan finns på marknaden.

Förstagångsköpare har ingen stor 
betydelse för skulduppbyggnaden

Intressant nog och sällan uppmärksammat 
är det i gruppen hushåll som redan äger 
sin bostad, inte förstagångsköpare, som 
den helt avgörande skulduppbyggnaden 
sker. Enligt Riksbanken kan ökningen av 
hus hållens skulder sedan 2011 främst för
klaras av att köpare i snitt betalat mer för 
bostäderna än vad säljarna en gång köpte 
dem för, och därmed behövt låna mer. 
Över tid får detta till följd att samhällets 
aggregerade balansräkning sväller, något 
som lett till ökad oro hos såväl Riksbanken 
som Finans inspektionen. Detta är emel
lertid inget som drabbar dessa hushåll 
särskilt hårt eftersom det ökade värdet 
på den gamla bostaden medfört att de 
har tillräckligt med eget kapital till nästa 
bostadsköp. Hos gruppen med äldre bolån 
är belåningsgraden i Sverige låg. På den 
totala stocken är belåningsgraden mindre 
än 50 procent och beaktar man boende
kostnadens andel av hushållens inkomster 

»Intressant 
nog är det i 
gruppen  
hushåll som 
redan äger sin 
bostad som 
den helt  
avgörande 
skuld- 
uppbyggna-
den sker.«
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är det länge sedan det var så billigt att  
bo i Sverige.

Annorlunda är situationen för unga, 
förstagångsköpare och hushåll som sak
nar kapital. Det är givetvis ingen enhetlig 
grupp. Därför bör man vara både noggrann 
och konsekvent i såväl beskrivning av som 
jämförelser mellan olika grupper. Tidigare 
har Finansinspektionen hävdat att deras 
åtgärder inte i någon större utsträckning 
drabbat gruppen yngre, något som är kor
rekt eftersom man då studerade effekterna i 
ett åldersspann (20–25åringar) där mycket 
få vare sig kan eller bör rekommenderas att 
bosätta sig i ägda bostäder. Men då som nu 
är det snarast ett sätt att blanda bort korten 
eftersom debatten om bostadsmarknadens 
funktionssätt snarare handlar om hus
håll i familjebildande ålder, det vill säga 

ungdomar i 30–35årsåldern, som efter 
avslutade studier och med gott fotfäste på 
arbetsmarknaden vill flytta samman och bil
da familj. Det är en grupp med relativt goda 
inkomster och i en fas i livet då löneinkom
sterna i regel stiger relativt brant. För den 
gruppen, som har ett långsiktigt perspektiv 
på sitt boende, framstår en ägd bostad som 
ett funktionellt och bra alternativ. I den 
målgruppen biter dock dagens restriktioner 
desto mer.

Tabell 1 visar hur kombinationen av 
bolånetak och skuldkvotsbroms i praktiken 
skapat ett lock som gör att det idag krävs 
betydligt mer eget kapital jämfört med tidi
gare men också högre inkomster, eftersom 
tvingande amorteringar tar en större andel 
av hushållets ekonomi i anspråk. 

Tabell 1. Översikt 
av amorteringskrav, 
bolånetak samt 
skuldkvotsbroms.

Källa: Veidekke. 
4,5

50 % 70 %

Belåningsgrad

1 %

0 %

2 % 3 %

2 %1 %

Bolånetak

Amorteringskrav

Skuldkvotsbroms

85 %

Hos gruppen med äldre bolån är belåningsgraden i Sverige 
låg. På den totala stocken är belåningsgraden mindre än  
50 procent och beaktar man boendekostnadens andel av 
hushållens inkomster är det länge sedan det var så billigt 
att bo i Sverige.

S
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kv

o
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*) x gånger hushållets årliga bruttoinkomst
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Bolånetaket och kalkylräntorna spelar 
störst roll

Tittar man närmare på de yngre hushållens 
situation, se tabell 2, blir bilden än tydli
gare. Amorteringskraven har förvisso bety
delse men för den helt avgörande effekten 
svarar bankernas kalkylräntor. I bankens 
kvarattlevapåkalkyl (KALP) tilläm
pas en så kallad ”stressad ränta” på 7–8 
procent. (Samma kalkylränta tillämpas  
för övrigt också på lån till bostadsrätts

föreningar.) Skillnaden mellan faktisk och 
kalkylerad ränta får till följd att endast hus
håll med mycket höga inkomster har möj
lighet att få ett lån. Bifogade exempel visar 
med andra ord att det är kombinationen av 
olika krav som biter. Idag är det i praktiken 
svårt för singelhushåll att köpa ettor i våra 
stor städer. För par som vill bilda familj blir  
följden att man måste välja en mindre 
bostad, olämplig för växande barnfamiljer. 

 

Tabell 2. Bankernas 
kalkyl med hänsyn till 
Finansinspektionens 
krav respektive kalkyl för 
faktisk boendekostnad 
baserad på dagens ränta.

Källa: Swedbank och egen 
beräkning. 

 1 rok, singelhushåll Bankernas KALP Dagens ränta

Pris* 3 000 000 3 000 000

Eget kapital* 450 000 450 000

Belåningsgrad 85% 85%

Totalt lån 2 550 000 2 550 000

Ränta (7 % resp. 1,5 % inkl. ränteavdrag) 10 413 2 125

Avgift* 2 000 2 000

Månadskostnad 12 413 4 125

Amorteringskrav I 4 250 4 250

Amorteringskrav II 2 125 2 125

Månadsutgift 18 788 10 500

Levnadsutgifter** 9 500 9 500

Krav disponibel inkomst 26 163 17 875

Krav bruttoinkomst *** 40 411 28 571

Skillnad: 11 839

* Antagen siffra       ** Siffra baserad på Swedbanks kalkyl       *** Antagande om 30 % skatt
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Sambandet priser–amorteringar, som Finans
inspektionen gör ett nummer av, har således 
en viss men inte en avgörande betydelse. 
Det som spelar en helt avgörande roll är 
kombinationen av bolånetak, som ställer 
krav på högt sparande och höga kalkylrän-
tor, som ställer krav på för åldersgruppen 
synnerligen höga inkomster. Det är därmed 
tämligen uppenbart att de kreditrestriktioner 
som införts i första hand drabbar gruppen 
unga, förstagångsköpare och andra som 
saknar kapital. Som redan konstaterats är 
det emellertid inte den gruppen som i någon 
betydande utsträckning driver den totala skuld
uppbyggnaden. Den drivs istället av de hus
håll som redan finns på bostadsmarknaden. 

Äldre, inte yngre, tjänar på lägre priser

Tvärtemot vad Finansinspektionen säger 
är det alltså gruppen äldre, inte de yngre, 
som i första hand gynnas av lägre priser. 
Hushåll som har kapital behöver inte låna 
lika mycket och drabbas således inte på 
samma sätt av alla de kalkyleffekter som 
uppstår med Finansinspektionens mix av 
olika restriktioner. Slutsatsen blir att de 
kreditrestriktioner som införts drar undan 
köpkraft från den grupp som är i störst 
behov av nya bostäder. Minskad efter
frågan leder till minskat bostadsbyggande. 
I tillägg ökar klyftorna mellan insiders och 
outsiders med särskilt allvarliga effekter 
för förhållandet mellan generationerna och 
för ett av det moderna välfärdssamhällets 
verkliga grundbultar, nämligen den sociala 
rörligheten.  

Frågan är vad som är vägen framåt? 
På ett övergripande plan är det uppenbart 

att genomförda kreditrestriktioner måste 
ställas under debatt. Tillsammans med  
Litauen är Sverige det enda landet i Europa  
som inte tillämpar undantagsregler för första 
gångsköpare när det gäller bolånetaket.  
Sverige tillämpar inte heller särregler avseen
de beskattning för förstagångsköpare och till 
skillnad från andra länder med en relativt 
stor ägarmarknad saknar vi också system för 
att stötta unga hushåll att bygga upp ett spa
rande för bostadsändamål. Vi saknar också 
modeller som kompenserar för brist på eget 

»Slutsatsen blir att de kredit-
restriktioner som införts drar 
undan köpkraft från den 
grupp som är i störst behov  
av nya bostäder.«
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kapital som exempelvis startlån (Norge) eller 
egenkapitalskott (England, Australien). 

Troligtvis skulle bostadsmarknaden 
behöva en kombination av uppluckrade 
restriktioner och nya bostadssociala verktyg 
inspirerade av andra länder. Vad gäller kre
ditrestriktionerna borde det vara prioriterat 
att införa särregler för förstagångsköpare och 
att ge Finansinspektionen bakläxa när gäller 
de helt orimliga kalkylräntor som idag till
lämpas och som saknar stöd i varje antagan
de av den långsiktiga ränteutvecklingen. 

Den andra uppgiften handlar om hur vi 
tillvaratar beståndet på ett mer effektivt sätt. 
På den här punkten behövs reformer både 
på den ägda och den hyrda bostadsmark
naden, åtgärder som dock behöver vidtas 
med respekt och omtanke om grund
läggande bostadssociala hänsyn.

En tredje fråga handlar om förhållandet 
mellan ägda och hyrda boendeformer och 
vilken roll olika boendeformer bör spela på 
en fungerande bostadsmarknad. Så gott som 
alla debattörer är tämligen eniga om att den 
svenska bostadsmarknadens uppdelning i 
tre upplåtelseformer, bostadsrätt, egna hem 
och hyresrätt, i teoretisk mening erbjuder en 
balanserad bostadsmarknad med valfrihet 
för konsumenterna. Problemet är dock att 
modellen idag inte fungerar särskilt bra.

Hyrda bostäder fördelas efter kötid. Det 
gör att de billigaste och mest attraktiva 
bostäderna sällan är tillgängliga för yngre. 
Dagens kreditrestriktioner gör också att 
den ägda marknaden i praktiken är stängd. 
Då återstår nyproducerade hyresrätter 
eller andrahandsmarknaden med starkt 
uppdrivna hyror som den yngre målgruppen 
mycket sällan har möjlighet att efterfråga. 
Hyrorna på andrahandsmarknaden är för 
närvarande ställda under debatt men när 

det gäller nya hyresrätter är signalerna från 
såväl politiker som myndigheter tämligen 
samstämmiga: det är fler nya hyresrätter 
som ska rädda bostadsbyggandet, flytta den 
ökade skuldsättningen från hushållen till 
företagssektorn samt lösa den bostadssociala 
utmaningen.

Nyproducerad hyresrätt för ekonomiskt 
svaga – ett illa genomtänkt recept

Men är det troligt att ett minskat utbud 
av bostadsrätter kan och kommer att kom
penseras av ett radikalt ökat utbud av ny
producerade hyresrätter? I höstens rapport 
tittar vi närmare på den saken genom ett 
särskilt fördjupningsavsnitt som följer allra 
sist i rapporten. Vi har analyserat fråge
ställningen genom att studera sex olika 
parametrar, nämligen hushållens boende
preferenser, utgifts och kostnadsnivåer, 
demografi och inkomster samt investerarvill
kor. Veidekkes genomlysning visar att svaret 
på frågan är nej. Nyproducerade hyres rätter 
är en dyr boendeform som ger mycket höga 
boendekostnader, särskilt för hushåll med  
en svag ekonomi. Att rekommendera den 
dyraste boendeformen för de hushåll som 
har den svagaste ekonomin framstår således 
som ett illa genomtänkt recept.

En närmare granskning av olika lokala 
marknader indikerar också att efterfrågan 
på nya hyresrätter är relativt tunn, även med 
de investeringsbidrag som införts. Städer 
som Örebro, Växjö och Uppsala visar att 
redan efter en kortare tids utbudsökning 
avtar efterfrågan med följd att bostads 
byggandet åter faller. Ingen av de paramet
rar som Veidekke undersökt ger stöd för 
antagandet att byggandet av hyresrätter 
står inför en kraftig ökning och skulle så 
ändå ske är risken stor för tomma bostäder, 
kanske rentav en ny fastighetskris. Återigen 
bekräftas således behovet av en helhetssyn 
på bostadsmarknadens funktionssätt. Soci
ala behov och ekonomisk efterfrågan är två 
olika saker. Ska bostadsfrågan bringas till 
en trovärdig lösning måste det till ett samlat 
svar på hur framtidens bostäder ska finans 
ieras och hur ekonomiskt svaga ska kunna 
efterfråga dem. 

»En närmare gransk ning av olika  
lokala marknader indikerar att efter-
frågan på nya hyresrätter är relativt 
tunn.«
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Ingen av de parametrar 
som Veidekke undersökt 
ger stöd för antagandet att 
byggandet av hyresrätter 
står inför en kraftig ökning 
och skulle så ändå ske är 
risken stor för tomma 
bostäder, kanske rentav en 
ny fastighetskris.
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Sedan Veidekke publicerade sin senaste 
marknadsanalys i april i år har inga bety
dande förändringar skett i den globala eko
nomin. USA:s arbetsmarknad är fortsatt 
god och optimismen är stor. Investerings
viljan håller i sig trots hot om handelskrig 
vilket bidrar till en god tillväxt som stärks 
ytterligare av beslut om att öka de federala 
utgifterna. Tillväxten avtog något i euro
zonen under årets två första kvartal men spås 
ändå nå ca 2 procent i år. BNPprognoserna 
för den närmsta tiden har skrivits ned något 
men ECB:s lågräntepolitik i kombination 
med en något expansiv finanspolitik leder 

till att optimismen är högre än normalt i 
eurozonen. En förhållandevis stark tillväxt 
är att vänta också de närmsta åren, även om 
tillväxttakten avtar något. 

Hoten mot den globala ekonomin är 
främst politiska. Ett eskalerande handels
krig eller ett brexit utan klara avtal skulle 
kunna ge negativa konsekvenser. Gene
rellt påverkas ekonomin också av politisk 
osäker het. I somras var det inrikespolitiska 
läget i Tyskland mycket kritiskt och i  
Italien har en populistisk regering tillträtt 
vars finanspolitik skulle kunna skaka euro
samarbetet, för att nämna några exempel. 

2. Den svenska  
konjunkturen –  
makroekonomiska  
villkor

Ett eskalerande handelskrig 
eller ett brexit utan klara avtal 
skulle kunna ge negativa 
konsekvenser.
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Tabell 3. BNP-prognoser 
2017–2020. 

 

BNP-tillväxt i årstakt (kalenderkorrigerad)

2017 2018 2019 2020

Konjunkturinstitutet (v. 41) 2,4 2,5 1,9 1,7

Riksbanken (v. 43) 2,4 2,4 1,9 1,8

Nordea (v. 36) 2,5 2,8 2,1 1,8

SEB (v. 46) 2,4 2,4 2,3 2,0

Generellt är dock den globala ekonomin 
stark och huvudscenariot är att den kom
mer att förbli det också de närmsta åren.  

Ett minskat bostads byggande 
påverkar konjunkturen 
I Sverige spås likt i Europa en nedgång i 
konjunkturen, tabell 3. BNPtillväxten i  
Sverige tros nå sin topp 2018, med en till
växt på 2,5–2,8 procent. Ekonomin förut
spås dock vara fortsatt stark med en BNP 
tillväxt på knappt 2 procent vid prognos

tidens slut, 2020. Att bostads byggandet 
sjunker kraftigt ger negativa effekter på  
tillväxten men motståndskraften i form av 
en ökande sysselsättning och en stark global 
ekonomi är stor. De svenska hushållens  
ekonomi är starkare än på länge till följd av 
tidigare skattesänkningar, långsiktigt  
stigande bostadspriser, hög sysselsättning 
och stigande löner. Bland de inhemska hoten 
återfinns en ytterligare nedgång i bostads
byggandet samt fortsatt politisk instabilitet i 
kölvattnet av årets riksdagsval.

Bland de inhemska hoten 
återfinns en ytterligare 
nedgång i bostadsbyggandet.
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Riksbankens räntepolitik styrs av inflatio
nen samt i stor utsträckning av ECB:s ränte 
politik. Inflationen ligger nu på drygt  
2 procent och spås ligga kring 2 procent  
fram till prognostidens slut 2020, se tabell 5, 
vilket talar för en höjning av reporäntan. 
Samtidigt spås ECB höja styrräntan först i 
slutet av 2019 vilket motiverar att höjningen 
senareläggs. Enligt Konjunkturinstitutet, 
Riksbanken, Nordea och SEB:s prognoser 

för reporäntans utveckling, tabell 4, spås 
reporäntan dock bli positiv i början av 
2019 för att nå ca 0,5 procent vid slutet av 
2020. 

Tillväxten av de reala disponibla inkomst 
erna, tabell 6, spås avta något under 2019 
jämfört med under 2018 och nå 0,8–1,7 
procent för att sedan landa kring 1,5 
procent 2020. 

Real disponibel inkomst. Procentuell förändring

2017 2018 2019 2020

Konjunkturinstitutet (v. 41) 1,90 2,30 1,70 0,70

Riksbanken (v. 43) 1,90 2,10 0,80 1,50

SEB (v. 46) 1,90 2,50 1,50 1,90

Tabell 6. Tillväxt i 
hushållens disponibla 
inkomster 2017–2020.

 

 Reporänteutveckling. Nivå vid slutet av respektive år, procent

2017 2018 2019 2020

Konjunkturinstitutet (v. 41) –0,50 0,50 0,00 0,50

Riksbanken (v. 43) -0,50 -0,50 0,09 0,66

Nordea (v. 36) -0,50 -0,50 -0,25 0,25

SEB (v. 46) -0,50 -0,25 0,25 0,75

Inflation, KPIF. Procentuell förändring

2017 2018 2019 2020

Konjunkturinstitutet (v. 41) 2,00 2,10 2,20 2,00

Riksbanken (v. 43) 2,00 2,20 2,10 1,90

Nordea (v. 36) 2,00 2,20 2,00 1,50

SEB (v. 46) 2,00 2,10 2,00 1,60

Tabell 4. Prognoser för 
reporäntan 2017–2020. 

 

Tabell 5. Prognoser för 
inflation KPIF 2017–2020.
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Riksbankens räntepolitik 
styrs av inflationen samt i 
stor utsträckning av ECB:s 

räntepolitik.
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Figur 1. Årlig procentuell 
förändring i total 
lönesumma i de största 
regionerna.

Källa: SCB.
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Av figur 1 framgår att den totala lönesum
man ökar, också från årets första till årets 
andra kvartal. Lönesumman stiger generellt 
av två skäl: att fler arbetar och att lönerna 
ökar. Lönesumman utgör ca 2/3 av Sveriges 
totala BNP vilket gör att det föreligger stor 
korrelation mellan de båda. Lönesumman 
har dock fördelen att den går att bryta ner 

på regioner. Av figuren framgår till exempel 
att Göteborg utmärker sig genom att regi
onen sedan slutet av 2016 haft en starkare 
tillväxt än övriga storstadsregioner. 
 Figur 2 visar att befolkningstillväxten 
avtagit något vilket är en följd av den 
strängare migrationspolitiken som infördes 
under hösten 2015. Befolkningstillväxten 

Göteborg utmärker sig genom 
att regionen sedan slutet av 
2016 haft en starkare tillväxt än 
övriga storstadsregioner.
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är dock fortfarande stor i historiska mått 
vilket tillsammans med ett uppdämt demo 
grafiskt grundat behov motiverar ett fort
satt högt bostadsbyggande. 

Sammantaget är den globala ekonomin 
stark. Det gäller även den svenska ekono
min. En nedgång spås men från relativt 
höga nivåer. Det finns en del hot, främst 

politiska, både på den globala och den in
hemska scenen men huvudscenariot är att de 
rent makroekonomiska förutsättningarna 
för bostadsbyggande i Sverige kommer att 
förbli goda, om än något försvagade, de 
närmsta åren.

Figur 2. Befolkningstillväxt 
i de största regionerna.

Källa: SCB.
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3. Bostadsprisernas  
utveckling
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Figur 3. Prisindex för 
bostäder i hela landet. 
Fasta priser. 

Källa: Valueguard.

Sedan den dramatiska hösten 2017 har de 
totala priserna för både villor och bostads
rätter på successionsmarknaden mer eller 
mindre stabiliserats, se figur 3. Det är tyd
ligt också om siffrorna bryts ner på del
marknader, se figur 4, 5 och 6. I de centrala 
delarna av Stockholm och Göteborg gick 
priserna ner kraftigt under hösten 2017 
men har nu stabiliserats, om än på en lägre 
nivå. Nedgången var inte lika påtaglig i 
Malmö och Uppsala men också där har 
priserna mer eller mindre stått stilla sedan 
årsskiftet. Priserna i Stockholm ligger nu på 
ungefär samma nivå som i mitten av 2015. I 
Göteborg och Malmö låg priserna på nuva
rande nivå senast i slutet av 2016, se figur 7. 

Utvecklingen ger ett tydligt stöd till de 
slutsatser som presenterades i Veidekkes 
senaste marknadsanalys, att prisfallet i 
första hand utlöstes av en striktare kredit
givning och endast i lokala undantagsfall 
av ett ”överutbud”. Figurerna 4–6 visar att 
priserna föll för att möta hushållens efter
frågan givet de nya förutsättningarna på 
kreditmarknaden, innan en ny jämvikts
nivå etablerades på marknaden i början av 
2018. Från denna nya nivå kan pris 
utvecklingen åter bedömas med utgångs
punkt från hushållens inkomster,  
räntenivåer, nyproduktionsvolymer och  
tillväxten av finansiella tillgångar.
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Källa: Valueguard.

Figur 7. Bostadsrättspriser, 
fasta priser.

Källa: Valueguard.

»Prisfallet utlöstes av en striktare 
kreditgivning och endast i lokala 
undantagsfall av ett 'överutbud'.«
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Bostadsutvecklarnas affärsmodell  
satt under press

Prisgraferna redovisar priser på successions
marknaden. Prisutvecklingen för nyproduk
tionen avviker. När det gäller nyproduk 
tionen finns i normalfallet en premie för att 
bostaden är helt ny men framför allt påverkas 
prissättningen av hur långt före inflyttning 
som avtal sluts och hur marknaden ser ut 
vid det aktuella tillfället. 

Inte sällan skrivs avtal två år före inflytt
ning. Om marknaden i sin helhet är på 
uppåtgående och bostadspriserna förväntas 
stiga blir priset högre men vidare påverkas 
också hushållens efterfrågan positivt vilket 
ger nyproduktionsmarknaden en särskild 
skjuts. Om priserna istället är instabila eller 
spås sjunka minskar hushållens vilja att 
köpa en ny bostad och därmed blir också 
prissättningen i nyproduktionen mer svår
bemästrad. För projekt som prissattes innan 
prisfallet men som inte hann säljas innan 
priserna föll måste prisjusteringar göras för 
att möta den minskade efterfrågan. 

Rådande marknadsklimat sätter därmed 
bostadsutvecklarnas affärsmodell under 

press. Det är svårare att få hushållen att 
sluta avtal två år före inflyttning, något 
som förstärks av att bankerna uppmanar 
hushållen att ”sälja först och köpa sen”. 
Bankerna kräver i regel också att bostads
utvecklaren ska ha sålt minst 50 procent av 
bostäderna i ett projekt innan byggkreditiv 
ges. Skulle försäljningen gå långsamt ger 
detta självförstärkande effekter som påverkar 
såväl pris som efterfrågan. 

3.1 Prognos för bostadsprisernas 
utveckling i Stockholm, Göteborg 
och Malmö
Bostadsprisernas utveckling är över tid en 
spegling av ekonomiska fundamenta. I Vei
dekkes modell analyseras prisut vecklingen 
(”skattat pris”) genom ränteutvecklingen, 
hushållens disponibla inkomster samt 
finansiella tillgångar. I figur 8 visas de 
skattade priserna genom streckade linjer. 
Som kan utläsas följer det skattade priset 
de faktiska priserna mycket väl i Veidekkes 
största marknader: Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Genom att anta olika framtida 

Det är svårare att få hushållen 
att sluta avtal två år före 
inflyttning, något som för- 
stärks av att bankerna upp- 
manar hushållen att ”sälja först 
och köpa sen”. Bankerna kräver 
i regel också att bostads- 
utvecklaren ska ha sålt minst 
50 procent av bostäderna i ett 
projekt innan byggkreditiv ges. 
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värden för de tre variablerna är det möj
ligt att prognostisera det framtida priset. 
Vi har använt oss av tre olika scenarier: 
ett pessimistiskt, ett optimistiskt och ett 
huvudscenario. 

För att hantera effekterna av den succes
siva kreditåtstramning som skett sedan 
2010 och som gav full effekt under 2017 
har modellen kompletterats med en så 
kallad ”dummyvariabel” från 2017 och 
framåt. 

Ekonomiska fundamenta ger stöd för 
ökande priser med en till två procent 
per år

Vårt huvudscenario bygger på att ekono
miska fundamenta följer den mest troliga 
ekonomiska utvecklingen vilket innebär 
fortsatt stigande inkomster men en svag 
utveckling av hushållens finansiella förmö
genheter eftersom hushållens sparkapi
tal påverkas av börsrörelser. Därtill antas 
Riksbankens räntebana bli verklighet i 
huvudscenariot. Med dessa förutsättnin
gar, och isolerat från andra påverkande 
faktorer, läs ytterligare kredit restriktioner, 
skattar modellen en prisuppgång på en 
till två procent om året fram till 2020. 
Prisuppgången skulle kunna bli kraftigare  

om det gynnsamma ekonomiska läget  
biter sig kvar längre än väntat. Detta skulle  
till exempel kunna vara en följd av att 
omvärlds konjunkturen blir än starkare 
och förblir stark under en längre tid och 
på så vis medför en större börsuppgång. 
Prisuppgången skulle också bli kraftigare 
om kreditrestriktionerna luckras upp eller 
räntehöjningarna skjuts på framtiden. 

I Veidekkes negativa scenario kan 
bostadspriserna sjunka ytterligare. Det 
skulle kunna ske om fler åtstramningar 
av hushållens ekonomiska möjligheter att 
efterfråga bostäder införs. Priserna skul
le också kunna gå ner om konjunkturen 
viker snabbare än väntat, till exempel på 
grund av att världskonjunkturen viker som 
en reaktion på att någon eller några av de 
tidigare nämnda politiska hoten realiseras, 
med fallande börser som följd vilket på sikt 
skulle kunna leda till minskad sysselsätt
ning och därmed fallande inkomster. 

Generellt sett är de ekonomiska förut
sättningarna för stigande bostadspriser 
goda men ett fortsatt stort utbud av nypro
duktion, en svagt stigande ränta och kre
ditrestriktioner håller emot vilket gör att vi 
kan förvänta oss en relativt måttlig uppgång 
av bostadspriserna de kommande åren.

Figur 8. Prognos av 
bostadsrättspriser i 
Stockholms innerstad, 
Göteborgs centrum och 
Malmö kommun.

Källa: Värderingsdata och Evidens.
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Till skillnad från ett par av de svenska 
affärsbankerna spår således Veidekke i sitt 
huvudscenario att priserna kommer att 
gå upp svagt under kommande år. Även 
om skillnaderna inte ska överdrivas menar 
exempelvis SBAB att effekter av stigande 
räntor samt fortsatt högt utbud av ny 
producerade bostäder kan leda till svagt 
sjunkande priser. 

Även i Veidekkes prognos kalkyleras 
räntorna stiga något under kommande år. 
Men även med beaktande av Riksbankens 
eget scenario förväntas kommande ränte
höjningar bli så pass blygsamma och ske i så 
små steg att effekterna bör uppvägas av att 
hushållens inkomster under samma period 
kommer att stiga med 3–4 procent.

Riskerna för priseffekter till följd av högt 
utbud, särskilt i vissa lokala marknader med 
relativt stort utbud i förhållande till efter 
frågan, ska förvisso inte underskattas. På den 
här punkten kommer sentimentet, det vill 
säga det allmänna stämningsläget i markna
den, att spela roll. Därmed finns risker på 

nedsidan. Veidekke gör dock bedömningen 
att ca hälften av det ackumulerade ”över
utbudet” som byggdes upp under 2016 och 
2017 redan skiftats ut i form av kampanjer av 
olika slag. Till följd av att byggtakten saktat 
in kraftigt, särskilt i de regioner där prisfallet 
varit som störst, torde marknaden komma i 
balans på ca ett års sikt. 

I en samlad analys bör också beaktas att 
företagen anpassat sina säljstrategier till det 
rådande marknadsläget och nu fokuserar 
på mer aktiv försäljning i två skeden: inled
ningsvis i numer hårt etappindelade projekt 
och på slutet, relativt nära inflyttning, när 
nyproduktionen i praktiken konkurrerar 
med bostäder på successionsmarknaden. 
När bostäder säljs i sent skede minskar den 
osäkerhet angående till exempel priser som 
kunderna kan uppleva ca 2 år före inflytt
ning. Minskad osäkerhet ger bättre fart till 
försäljningen och reducerar därmed behovet 
av särskilda rabatter med följd att priserna 
för nyproduktion följer utvecklingen på 
marknaden i stort.     

Veidekke har anpassat sina 
säljstrategier till det rådande 
marknadsläget och fokuserar 
nu på mer aktiv försäljning i 
två skeden, inledningsvis och 
på slutet, relativt nära inflytt-
ning.
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4. Bostadsbyggandets 
utveckling
4.1 Prognos baserad på antalet 
påbörjade bostäder

SCB redovisar statisk över påbörjade och 
färdigställda lägenheter. Också enfamiljs
hus kallas lägenheter i statistiken. Kom
munerna rapporterar förändringar varje 
månad baserat på de startbesked som ges. 
Bostadsutvecklaren har möjlighet att på 
börja byggnationen inom två år och av 
sluta byggnationen inom fem år från det att 
startbesked lämnats. Bostadsutvecklaren 
kan alltså både förskjuta påbörjandet två år 
eller underlåta helt att påbörja byggnationen.

Statistiken för påbörjade lägenheter ger 
således en indikation av temperaturen på 
marknaden men är inte synonym med 
färdigställda lägenheter om ett visst antal 
månader. I en uppåtgående marknad är 

statistiken mer tillförlitlig då skälen för 
bostadsutvecklaren att påbörja och färdig 
ställa byggnationen är större. I en mer 
avvaktande marknad är det mer sannolikt 
att fler bostadsutvecklare etappindelar sina 
projekt eller avvaktar med att sätta spaden i 
marken vilket minskar statistikens till 
förlitlighet. 
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Bostadsbyggandet minskar markant 
också utanför storstadsregionerna

I figur 9 kan vi se att antalet påbörjade 
bostäder i landet som helhet har minskat, 
från toppnoteringen 15 871 bostäder det 
fjärde kvartalet 2017 till 13 348 bostäder det 
tredje kvartalet 2018, en total nedgång på ca 
16 procent sedan toppnoteringen. I Stock
holm har antalet påbörjade bostäder gått 
från 4 761 vid toppnoteringen, det fjärde 
kvartalet 2017, till 3 405 det tredje kvarta
let 2018, vilket är en minskning med ca 28 

procent. Antalet påbörjade bostäder har inte 
förändrats påtagligt i Malmö och Göteborg 
men har förutom i Stockholm också sjunkit 
markant utanför storstadsregionerna. 

Figur 9 redovisar dock den mer lång 
siktiga utvecklingen i form av glidande 
medelvärde över fyra kvartal. Om de faktis
ka kortsiktiga utfallen från kvartal till kvar
tal studeras blir utvecklingen mer drama
tisk. Det första kvartalet av 2018 påbörjades 
19 procent färre bostäder än samma kvartal 
föregående år. De regionala skillnaderna är 

Figur 9. Påbörjade 
lägenheter uppdelat på 
region. 4 kvartals glidande 
medelvärde. Senaste 
kvartalet underskattas 
med ca 6 procent.

Källa: SCB och Evidens.

Figur 10. Påbörjade 
bostäder i Storstockholm.

Källa: SCB och Evidens.
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Figur 11. Påbörjade 
lägenheter i hela 
landet uppdelat på 
upplåtelseform. 4 kvartals 
glidande medelvärde. 
Senaste kvartalet 
underskattas med  
ca 6 procent.

Källa: SCB och Evidens.

Figur 12. Antalet påbörjade 
lägenheter framräknat  
6 kvartal, inte uppräknat 
för historisk eftersläpning.

Källa: SCB och Veidekke. 
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stora; enligt figur 10 är motsvarande siffra 
för Stockholmsregionen en minskning av 
antalet påbörjade bostäder med 42 procent. 
Och fallet mellan sista kvartalet 2017 och 
det första 2018 var ännu större i huvudstads
regionen, minus hela 51 procent. 

Av figur 11 framgår att antalet påbörjade  
småhus minskat något från redan låga 
nivåer men framför allt är det antalet påbör
jade hyres och bostadsrättslägenheter som 
minskat. Nedgången är större för bostads
rätter men också påtaglig för hyresrätter. 

 Om vi förutsätter att de påbörja
de lägenheterna färdigställs på sex 
kvartal vilket är en genomsnitt
lig produktionstid så skulle det 
innebära att antalet färdigställda 
lägenheter når toppen i år med 
ca 63 000 bostäder, för att sedan 
sjunka till 55 000 färdigställda 
bostäder under 2019. Notera dock, 
som nämnts tidigare, att det inte är 
tillförlitliga siffror i tider av instabilitet 
på marknaden. 

Stockholms- 
regionen 

-51 %
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4.2 Prognos baserad på de makro-
ekonomiska förutsättningarna

Som beskrivits i det tidigare avsnittet har 
tekniken med att räkna fram antalet på 
började lägenheter till färdigställda lägen 
heter stora brister. Dels är det svårt att veta 
om och när lägenheterna kommer att färdig 
ställas, dels blir prognostiden också begrän
sad till 1,5 år. Vi har därför tagit fram en 
egen modell med syfte att prognostisera det 
bostadsbyggande som hushållen köpkraftigt 
kan absorbera per kvartal fram till tredje 
kvartalet av 2021 baserat på de makroeko
nomiska förutsättningarna.

Bostadsbyggandet kan skattas utifrån 
fyra variabler

Vår modell gör en skattning baserat på 
de faktorer som visat sig avgörande för 

bostadsbyggandet ur ett historiskt perspek
tiv. Vi använder oss av fyra variabler: hus
hållens finansiella netto, reporäntan, syssel
sättningen och byggkostnaderna. Baserat 
på detta får vi en skattning som ligger väl
digt nära det historiska utfallet. Prognosen 
kan vara något av en överskattning efter
som det av praktiska skäl inte är möjligt  
att inarbeta den nya restriktivare kredit
givningen i modellen.

Till modellen för färdigställda bostäder 
har vi likt till modellen för bostadspriser 
tagit fram tre konjunkturella scenarier. 
Ett pessimistiskt, ett optimistiskt och ett 
huvudscenario. Huvudscenariot utgår från 
den mest troliga utvecklingen av våra vari
abler baserat på tidigare redovisad makro
analys.

Enligt huvudscenariot kan hushållen 
efterfråga ca 50 000 bostäder i landet som 

En analys av vilka faktorer som med rimlig precision kan förklara både ökning och 
minskning i bostadsbyggandet över tid visar att det framför allt är fyra tillväxt- och 
konjunkturvariabler som förklarar utvecklingen av byggandet i Sverige de senaste 
10 åren, nämligen förändringen av:

hushållens 
finansiella 
netto, 

d.v.s. hushållens 
sparkapital och 
skuldsättning

syssel- 
sättningen

bygg- 
kostnadernareporäntan

»Enligt huvudscenariot kan hushållen efter- 
fråga ca 50 000 bostäder i landet som helhet 
under 2018 och 2019. Därefter spås efterfrågan 
minska något.«
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helhet under 2018 och 2019. Därefter 
spås efterfrågan minska något. Notera att 
statistiken inte är uppräknad för historisk 
eftersläpning. Det innebär att prognosens 
utgångspunkt kan höjas något vilket i sin 
tur höjer samtliga skattningar. 

Hushållens möjligheter att efterfråga 
styr bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet skulle kunna bli mer 
omfattande om det gynnsamma ekonomiska 
läget biter sig kvar längre än väntat, till exem
pel till följd av en starkare världskonjunktur 
än vad som förutspåtts. I ett mer negativt 
scenario skulle byggandet kunna bli lägre, till 
exempel till följd av att den globala konjunk
turen viker snabbare och kraftigare är väntat 
på grund av ett upptrappat handelskrig eller 
andra politiska oroligheter. Vid ett positivt 
scenario kan ca 53 000 bostäder efterfrågas 
under 2020, vid ett negativt scenario snarare 
43 000 bostäder.  

Som visats i tidigare avsnitt föll antalet 
påbörjade bostäder med 19 procent i hela 
riket mellan första kvartalet 2017 och 
samma kvartal 2018. I Stockholm, som 
påverkats mest av nya kreditrestriktioner, 
var fallet hela 51 procent från sista kvar 
talet 2017 till första kvartalet 2018. Bero

ende på konjunkturutvecklingen kan  
hushållen enligt vår prognos efterfråga ca 
43 000–53 000 nya bostäder årligen de 
närmsta åren. Samtidigt har hela 65 000 
nya bostäder påbörjats för att successivt  
färdigställas under 2018–2019. Effekten 
blir sannolikt att antalet påbörjade bostä
der fortsätter att falla påtagligt. Begränsas 
den köpkraftiga efterfrågan till i genom
snitt knappt 50 000 nya bostäder innebär 
det att antalet påbörjade bostäder måste 
falla ner till nivåer runt 35 000–40 000 
de närmaste åren för att antalet påbörjade 
bostäder över tid ska överensstämma med 
de volymer hushållen förmår efterfråga. 

Slutsatsen är att nyproduktionen mätt 
som antalet påbörjade bostäder sannolikt 
faller dramatiskt de närmaste åren, kanske 
rentav halveras, jämfört med toppnotering 
arna under 2016 och 2017. 

4.3 Byggloven faller
Korrelationen mellan antalet påbörjade 
bostäder och antalet bygglov är mycket 
hög. En tydlig indikation på att bostads
byggandet nu bromsar kraftigt är att anta
let beviljade bygglov faller. Utvecklingen 
indikerar därmed att modellresultaten ver
kar rimliga.

Figur 13. Faktiskt och 
skattat antal färdigställda 
lägenheter i riket samt 
påbörjade lägenheter 
förskjutna framåt 6 
kvartal. 4 kvartals glidande 
medelvärde.

Källa: SCB och Evidens.
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Av figur 14 som visar utvecklingen av  
antalet bygglov i Storstockholm, där fallet i 
byggandet varit störst, framgår att bygg 
loven började falla redan under tredje kvar
talet 2017. Detta sammanfaller med tid
punkten då bostadsefterfrågan bromsade, 
huvudsakligen beroende på den striktare 
kreditgivningen. Fallet i antalet bygglov 
från toppnoteringen under andra kvartalet 
2017 till nivån för både första och andra 
kvartalet 2018 är betydande, minus hela  
64 procent.

4.4 De börsnoterade företagen 
rapporterar en minskad försäljning 
och färre påbörjade projekt
En ytterligare indikation på att antalet 
påbörjade bostäder kommer fortsätta att 

vara väsentligt lägre än under de senas
te åren är statistiken över antalet sålda 
bostadsrätter. Det finns ingen officiell sam
lad statistik men en sammanställning av 
de börsnoterade bolagens kvartalsrapporter 
visar att försäljningen fallit kraftigt under 
slutet av 2017 och att den låga säljtakten 
hållit i sig under 2018, se tabell 7.

De börsnoterade bolagen rapporterar 
också antalet påbörjade bostäder, vilket till 
skillnad från SCB:s statistik för påbörjade 
lägenheter är faktiskt påbörjade bostäder. 
Av tabell 8 framgår att antalet påbörjade 
bostäder för de företag som här redovisas 
minskade med 55 procent under årets 
andra kvartal jämfört med samma kvar
tal föregående år. Motsvarande siffra för 
det tredje kvartalet är minus 11 procent. 
Antalet påbörjade bostäder fortsätter alltså 
att minska men inte lika dramatiskt som 
tidigare vilket är naturligt. Prisnedgången 
2017 skapade ett utbudsöverskott, framför 
allt i vissa lokala marknader som företagen 
nu justerar för. Därmed sker också en viss 
stabilisering av utbudet. 

Figur 14. Beviljade bygglov 
i Storstockholm.

Källa: SCB och Evidens.
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»Fallet i antalet bygglov från  
toppnoteringen 2018 är betydande, 
minus hela 64 procent.«
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 Tabell 7. Sålda bostadsrätter bland börsnoterade byggföretag. 

Källa: Respektive företags kvartalsredovisning.

Antal sålda bostäder

Företag Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Skillnad 
Q1 (antal)

Skillnad 
Q2 (antal)

Skillnad 
Q3 (antal)

Skanska (Sverige) 458 806 296 241 499 552 -217 -307 256

Veidekke 238 283 115 59 75 81 -179 -208 -34

JM 675 736 545 361 432 450 -314 -304 -95

Oscar properties 102 142 22 12 34 15 -90 -108 -7

Tobin properties 146 81 22 3 15 2 -143 -66 -20

ALM Equity 193 60 64 22 206 4 -171 146 -60

Bonava (Sverige till investerare) 0 0 0 0 164 66 0 164 66

Bonava (Sverige till konsumenter) 155 189 190 42 37 80 -113 -152 -110

Peab 515 669 613 372 391 402 -143 -278 -211

Besqab 105 206 38 20 75 38 -85 -131 0

SSM 12 169 20 3 3 6 -9 -166 -14

TOTALT 2 599 3 341 1 925 1 135 1 931 1 648 -1 464 -1 410 -229

Förändring, procent -56% -42% -12%

Antal påbörjade bostäder

Företag Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Skillnad 
Q1 (antal)

Skillnad 
Q2 (antal)

Skillnad 
Q3 (antal)

Skanska (Sverige) 357 729 363 452 493 403 95 -236 40

Veidekke 221 677 37 0 147 72 -221 -530 35

JM 643 790 737 501 507 437 -142 -283 -300

Oscar properties 0 138 0 0 0 46 0 -138 46

Tobin properties 95 173 0 0 0 0 -95 -173 0

ALM Equity 105 225 16 19 0 0 -86 -225 -16

Bonava (Sverige till investerare) 0 0 0 0 164 0 0 164 0

Bonava (Sverige till konsumenter) 116 354 0 61 28 104 -55 -326 104

Peab 549 968 466 557 559 475 8 -409 0

Besqab 111 256 101 0 147 0 -111 -109 -101

SSM 0 204 0 0 0 0 0 -204 0

TOTALT 2 197 4 514 1 720 1 590 2 045 1 537 -807 -2 469 -183

Förändring, procent -28% -55% -11%

Tabell 8. Antalet påbörjade bostäder bland börsnoterade byggföretag. 

Källa: Respektive företags kvartalsredovisning.
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4.5 Slutsatser om bostads- 
byggandet de närmaste åren

Genomgången av data visar att bostads
byggandet fortsätter att falla, något som 
förutspåtts i tidigare utgåvor av Veidekkes 
marknadsanalys. Statistiken över antalet 
bygglov visar att fallet inleddes redan 
under kvartal 3 2017, som en direkt följd 
av att hushållens möjligheter att finansiera 
sina bostadsköp i flera steg försämrats. Fal
let har sedan accelererat under de tre första 
kvartalen 2018. Särskilt dramatiskt har  
fallet varit i Stockholmsregionen men också 
i övriga landet utanför storstäderna är ned
gången påtaglig.

Genomförda modellskattningar indi
kerar att utvecklingen framåt kan bli 
fortsatt dramatisk. Hushållens köpkraftiga 
efterfrågan på nya bostäder kan antas vara 
runt 50 000 nya bostäder per år. Våra 
beräkningar tyder på att antalet påbörjade 

bostäder de närmaste åren kan bli väsent
ligt lägre än så, dels för att antalet påbörja
de bostäder varit högre än den köpkraftiga 
efterfrågan, dels för att kreditrestrik
tionerna nu begränsar efterfrågan ytter
ligare. Beräkningarna landar i att antalet 
påbörjade bostäder kan falla ner till mellan  
35 000 och 40 000 de närmaste åren, det 
vill säga hälften av vad Boverket menar 
motiveras av demografiska behov.

Myndighetsföreträdare, politiker och 
andra förespråkare av striktare kreditgiv
ning har mer eller mindre uttalat att pro
duktionen i större utsträckning bör styras 
in mot nyproduktion av hyresbostäder. 
Underförstått att fler nya hyresbostäder mer 
än väl kan kompensera fallet i nyproduktion 
av småhus och bostadsrätter som drabbas av 
kreditrestriktioner. Frågan är om detta är en 
rimlig strategi eller endast en from och svagt 
underbyggd förhoppning? 

»Beräkning- 
arna landar i 
att antalet 
påbörjade 
bostäder kan 
falla ner  
mellan 35 000 
och 40 000  
de närmaste 
åren.«
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Skärpta kreditvillkor har sänkt bostads-
byggandet

Under våren och hösten 2018 minskade 
antalet påbörjade bostäder. Som visades 
i föregående kapitel är fallet ett resultat 
av att den totala produktionen på mån
ga lokala marknader är för stor i förhål
lande till den köpkraftiga efterfrågan. 
En titt på Boverkets behovsanalyser, som 
analyserar behov i förhållande till befolk
ningsutvecklingen, visar dock att Sverige 
skulle behöva många fler bostäder. Men 
som kommer att framgå längre fram i 
texten är det skillnad på sociala behov 
och ekonomisk efterfrågan. Med skärpta 
kreditrestriktioner får hushållen svårare 
att finansiera sina bostadsköp. Finansiella 
begränsningar slår dessutom särskilt hårt 
mot hushåll som saknar kapital, vilket i 
allmänhet är liktydigt med de hushåll som 
har det största bostadsbehovet. 

I takt med att kreditrestriktionerna 
skärpts har alltfler hushåll drabbats och 
därmed har påverkan på byggandet efter

hand också blivit större. Effekterna kan 
dock beskrivas på olika sätt. Media väljer 
inte sällan att fokusera på effekterna i vissa 
lokala marknader med hög nyproduktion. 
I sådana marknader kommer fallet succes
sivt att avta i takt med att antalet osålda 
bostäder säljs. Fallet som beror på stramare 
kreditgivning är dock av mer permanent 
karaktär och leder därmed till en långsik
tigt lägre byggtakt.

Hittills har ledande politiker och repre
sentanter för Finansinspektionen och 
Riksbanken kommenterat utvecklingen i 
relativt obekymrade ordalag. Det är uppen
bart att flera tunga företrädare menar att 
byggandet av nya hyresbostäder istället 
bör öka och inte sällan framställs det till 
och med som ett allmänt antagande att 
detta också kommer att ske, delvis som en 
bieffekt av att efterfrågan på ägda bostäder 
minskar. I den politiska debatten sitter 
dessa argument ofta ihop. De nya kredit
restriktionerna motiveras med att det är 
önskvärt att hushållens skuldsättning 

5. Kan fallande  
byggande av bostads- 
och äganderätter vägas 
upp av fler hyresrätter? 
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bromsas. Om fler hushåll istället väljer att 
flytta till hyresbostäder kan ökningstakten 
av bolån minska. Nya hyresbostäder kräver 
inte att hushållen skuldsätter sig, eftersom 
lån för byggande av nya hyresrätter tas upp 
i företagssektorn. Men är det alldeles själv
klart att en minskad efterfrågan av bostads
rätter och egnahem per automatik leder till 
en ökad efterfrågan på hyresbostäder?

Även byggandet av hyresrätter har 
minskat

Som tidigare visats är fallet i byggande av 
bostadsrätter påtagligt, inte minst i regi
oner med stor bostadsefterfrågan där pri
serna är höga och lånen är stora. Men som 
framgår av kapitel 4 faller också byggandet 
av hyresbostäder. Kärnfrågan som söker sitt 
svar i detta kapitel är om det minskande 
hyresrättsbyggandet är en tillfällighet? Eller 
finns det fundamentala förutsättningar att 
byggandet av hyresrätter kan öka, så som 
politiker och myndighetsföreträdare vill, 
och detta i sådan utsträckning att öknin
gen kompenserar fallet i byggandet av 
bostads och äganderätter? Som framgår av 
detta kapitel är det mycket som talar emot 
ett sådant antagande.

5.1 Hushållens preferenser, köp-
kraftig efterfrågan och investerar-
villkor håller tillbaka byggandet av 
hyresbostäder

För att mer i detalj kunna svara på frågan 
om hyresrättsbyggandet kan kompensera 
ett minskat byggande av bostadsrätter mås
te en rad villkor för nyproduktion av hyres
rätter analyseras. Hyresrätten har tveklöst 
flera egenskaper som uppskattas av många 
hushåll: hög servicenivå, transaktionskost
naderna är i normalfallet låga och till skill
nad från ägt boende tar hyresgäster ingen 
finansiell risk och de slipper att ta banklån. 
Vid en första anblick förefaller det rimligt 
att tro att dessa, för många hushåll, attrak
tiva egenskaper skulle göra det möjligt att 
styra om hushållens preferenser och på det 
sättet öka produktionstakten av hyresbostä
der väsentligt.

Efterfrågan av nya hyresrätter begränsas 
av flera faktorer

Vid en närmare granskning möter dock 
politiska ambitioner om ett kraftigt ökat 
byggande av hyresrätter ett antal hinder. 
En politisk strategi som syftar till att vrida 
efterfrågan bland bredare hushållsgrupper 
från ägda boendeformer till nyproduce
rade hyresbostäder riskerar att möta ett 
betydande motstånd. Det finns nämligen 
faktorer både på efterfrågesidan och på 
utbudssidan som verkar begränsande. De 
mest betydande handlar om:
• hushållens boendepreferenser

• boendekostnader

• demografi och betalningsförmåga

• grad av fungerande marknad

• nuvarande byggtakts relation till  
köpkraftig efterfrågan

• investerarvillkor.

5.2 Boendepreferenser och  
boendekostnader

Givet att politiker och myndigheter fortsatt 
sluter upp bakom det gamla bostadspolitis
ka målet om att skapa en bostadsmarknad 
präglad av valfrihet borde hushållens  
boendepreferenser utgöra en grundläggan
de utgångspunkt. Detta gäller självklart 
alla boendeformer. Tvärtemot vad som ofta 
framkommer i den politiska debatten är 
det många studier som pekar mot att en 
stor andel av de svenska hushållen önskar 
bo i andra upplåtelseformer än hyres
bostäder. En bred frågeundersökning som 
genomförts av Boverket med svar från ca 
5 000 hushåll visar att ägda boendeformer 
föredras av en relativt stor majoritet hus
håll, tabell 9. Det föreligger dock tydliga 
skillnader mellan generationerna. Det är 
framför allt unga hushåll som har tydliga 
preferenser för hyresrätt. Bland unga är 
det betydligt fler som vill bo i hyresrätt än 
som faktiskt gör det, tabell 10. Det är bara 
i Stockholmsregionen som unga i ungefär 
lika hög grad föredrar bostadsrätt. 

»Är det själv-
klart att en 
minskad  
efterfrågan av 
bostadsrätter 
och egnahem 
per automatik 
leder till en 
ökad efter- 
frågan på  
hyres- 
bostäder?«
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Vilken typ av bostadskontrakt skulle du vilja ha? Samtliga hushåll. Procent

Stockholm Göteborg Malmö Övriga landet

Äganderätt 54 % 66 % 67 % 76 %

Bostadsrätt 28 % 20 % 19 % 12 %

Hyresrätt 16 % 12 % 12 % 10 %

Jordbruk 0 % 0 % 0 % 0 %

Annat 0 % 1 % 1 % 1 %

Vet ej 1 % 2 % 1 % 1 %

Vilken boendeform passar bäst år 2015, om du får välja fritt? 20-27 åringar, andel i procent.
Andel som vill bo (andel som idag bor inom parentes)

Stockholm Göteborg Malmö/Lund Riket

Studentbostad 3 % (5 %) 5 % (9 %) 5 % (11 %) 4 %

Hyresrätt 34 % (16 %) 43 % (27 %) 34 % (27 %) 35 %

Bostadsrätt 36 % (23 %) 26 % (14 %) 16 % (21 %) 15 %

Äganderätt 8 % (2 %) 12 % (3 %) 5 % (0 %) 6 %

Annat 19 % 14 % 40 % 40 %

Summa 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabell 9. 

 Källa: Boverket

Tabell 10. 

Källa: Hyresgästföreningen
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Figur 15. Boendeutgift 
per hushåll, alla hushåll, 
medianvärde, tkr 2015.

Källa: SCB och Evidens.

Figur 16. 
Beräkningsexempel: 
Boendeutgifter och 
boendekostnad för BR  
och HR över tid.

Källa: Evidens.
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Boendekostnader är högre i hyresrätt

Det kan givetvis finnas flera skäl till att 
många hushåll föredrar ägda boendeformer 
framför hyrt boende. En första förklaring 
kan vara att boendeutgifter och boende
kostnader de facto är högre i hyresrätt än i 
motsvarande bostadsrätt, en skillnad som 
etablerades i samband med att det gamla 
statliga subventionssystemet avvecklades på 
1990talet. Detta gäller särskilt för hushåll 
som bor länge på en lokal bostadsmarknad, 
figur 15. De genomsnittliga boendeutgifter
na i ägt boende är lägre än i hyrt boende, 
trots att delar av hyresbeståndet fortsatt 

har relativt låga hyror till följd av tidigare 
subventionssystem. Det finns flera förkla
ringar till detta. Den som äger sin bostad 
har inga utgifter för eget kapital medan den 
som hyr sin bostad, via hyresavin, måste 
betala fastighetsägarens avkastning, inklu
sive risktillägg på insatt eget kapital. 

Den som äger sin bostad och har lån får 
successivt fallande reala kapitalkostnader 
eftersom inflationen amorterar lånets reala 
värde, figur 16. Den som hyr sin bostad får 
sin hyra höjd varje år baserat på kostnads
utveckling och förhandlingsresultat.
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Gör man jämförelser mellan boendeutgifter 
i ägda boendeformer med nyproducerade 
hyresbostäder blir skillnaderna ännu större 
än i figur 15. Hyresgästföreningen har visat 
att den genomsnittliga skillnaden i boende
utgifter mellan nyproducerade hyres och 
bostadsrätter på 70 kvm i riket var nästan  
4 000 kronor i månaden 2015. En ny 
producerad hyresrätt kostade i genomsnitt  
9 900 kronor per månad medan motsvaran
de bostad som bostadsrätt kostade knappt  
6 000 kronor i månaden, exklusive sparande 
i form av amortering, figur 17. Dessutom 
påverkas bostadsägarens långsiktiga kost

nader av värdeutvecklingen på den egna 
bostaden. Stiger värdet kraftigt, som det 
gjort de senaste årtiondena, blir kostnaden 
mycket låg. Stiger samtidigt värdet på en 
hyresfastighet tillfaller värdestegringen inte 
hyresgästen utan fastighetsägaren.  
Sammantaget ger detta långsiktigt lägre 
boendeutgifter och boendekostnader i ägt 
boende. Dessutom uppstår ett sparkapital  
hos hushåll som äger sin bostad och bor 
på marknader med stigande priser. På lång 
sikt kan detta sparkapital bli betydan
de, något som understryks av det faktum 
att hushållens totala förmögenhet i stor 

»Boende
utgifter och 
boende 
kostnader  
är de facto 
högre i hyres 
rätt än i mot
svarande  
bostadsrätt.«

Figur 17. Månadskostnad 
2015 i en  
nybyggd lägenhet.

Källa: Hyresgästföreningen.

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Hela landet

Kommuner mindre än 75 000 invånare*

Kommuner med mer än 75 000 invånare*

Stormalmö

Storgöteborg

Storstockholm

Kr/månad

Hyresrätt 70 kvm Bostadsrätt 70 kvm



38

D E N  S V E N S K A  B O S T A D S M A R K N A D E N

utsträckning består av just tillgångar i 
bostäder. 

 Sammantaget finns det alltså goda skäl 
att tro att hushållens preferenser påverkas 
av dessa skillnader i utgifter, kostnader 
och förmögenhetsbildning. Många hushåll 
föredrar helt enkelt lägre kostnader och 
eget sparande framför hög servicenivå och 
låg finansiell risk. För nyproduktionens del 
talar dessa data för att skillnaderna i prefe
renser mellan ägt och hyrt boende är ännu 
större till hyresrättens nackdel eftersom 
hyresnivåerna i nyproduktionen är betyd
ligt högre än genomsnittshyrorna i hela 
stocken, utan att nyproduktionen på något 
självklart sätt erbjuder väsentligt högre 
boendekvalitet, figur 18.

Sammanfattningsvis visar tillgängliga 
resultat av både frågeundersökningar och 
data över boendeutgifter att stora hushålls
grupper, särskilt de som har god ekonomi 
och därmed ekonomiskt utrymme att köpa 
en bostad, föredrar ägda boendeformer. De 
fördelaktiga utgifts och kostnadsrelatio
nerna är rimligen viktiga förklaringar till 
att så många hushåll föredrar ägda boende
former. Att breda grupper av hushåll i när
tid och i nämnvärt större utsträckning än 
idag skulle ändra sina preferenser och plöts

ligt föredra nyproducerade hyresbostäder 
framstår därför inte som särskilt troligt.

Det finns samtidigt skäl att tro att fler
talet unga hushåll som enligt undersöknin
garna föredrar hyresboende, kommer ha 
begränsade möjligheter att öka sin efter
frågan på nya hyresrätter. Skälen till det är 
både ekonomiska och demografiska.

Målgrupper som föredrar hyresrätt har 
svag ekonomi 

Att många unga föredrar hyresrätt framgår 
inte bara av frågeundersökningar utan ock
så av analyser av hur hushållen faktiskt bor, 
figur 19. I 20 till 30årsåldern, det vill säga  
i huvudsak före familjebildande ålder, domi
nerar hyresrätt som boendeform. Också i 
gruppen äldre, över 70 år, ökar etableringen 
i hyresrätt. Men det är inte självklart att 
efterfrågan på nyproduktion kan öka kraf
tigt i dessa hushållsgrupper. Förklaringen 
är att hushållsinkomsterna är låga i de båda 
åldersgrupperna. Men situationen kan också 
illustreras med data från Stockholm, figur 
20. Av figuren framgår att unga och äldre i 
hög grad är ensamboende. 

Med en stor andel studerande och pensi
onärer, med endast en inkomst, i början av 
karriären eller med pension blir inkomsterna 

Figur 18. Medelhyra 
i hyreslägenhet i 
Storstockholm, 2 rok, 
byggår, hyresuppgift  
och år.

Källa: SCB
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»Att breda 
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helt enkelt för små i förhållande till kost
naderna för nyproducerade hyresbostäder, 
vilket i sin tur ger mycket höga boende 
utgiftsandelar. Slutsatsen blir att grund 
läggande faktorer som familjeförhållanden 
och inkomster i praktiken begränsar möjlig
heterna att i mer påtaglig utsträckning öka 
efterfrågan på nya hyresbostäder i de grup
per som idag föredrar hyresrätt.

 

Nya hyresrätter möter samtidigt tuff kon
kurrens från äldre hyresbostäder. Hyres 
nivån för hyresbostäder byggda från och 
med år 2011 är nästan 70 procent högre än 
exempelvis den genomsnittliga hyresnivån 
för hyrda bostäder med värdeår från 1961 
till 1980, figur 18. Det gör det äldre bestån
det mest intressant, något som i praktiken 
gynnar den äldre målgruppen som i regel 
har längre kötid. 

Figur 19. Andel personer 
efter boendeform uppdelat 
på ålder i hela riket 2017.

Källa: SCB och Evidens 
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Källa: SCB och Evidens 
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För den stora och breda hushållsgruppen  
i familjebildande åldrar, från 30–35 
årsåldern, kommer troligen det stora och  
varierade utbudet av småhus även fortsatt 
vara den dominerande boendeformen, 
figur 19. Nya hyresrätter för barnfamil
jer med flera barn kräver lägenheter med 

större boytor, i många fall upp mot 100 
kvm eller större. För flertalet unga 

barnfamiljer blir detta i längden 
ett mycket kostsamt alternativ. 
Hyresnivån i nyproduktionen 
för så stora bostäder ligger i gen
omsnitt på ca 15 000–20 000 
kronor per månad. I de flesta 

kommuner är månadsutgifterna 
betydligt lägre på marknaden för 

befintliga ägda boendeformer. Efter
frågan på hyresrätt från barnfamiljer för

blir därför troligen relativt begränsad i för
hållande till hushållsgruppens storlek.

Ekonomiskt starka hushåll kan och vill 
välja

För hushåll med god ekonomi och valfri
het på bostadsmarknaden är det inte bara 
långsiktiga utgifts och kostnadsrelationer 
mellan nya hyresrätter, ägda bostäder och 
äldre hyresbostäder som talar för att efter
frågan på nya hyresbostäder begränsas. 
Här påverkas hushållens preferenser sanno 
likt även av marknadens funktionssätt. 
På småhus och bostadsrättsmarknaderna 
kan hushållen välja mellan olika bostäders 
egenskaper eftersom marknadsprissätt
ningen innebär att olika typer av bostäder 
finns direkt tillgängliga. Hushållen kan på 
det sättet göra aktiva val mellan kostnader 
och egenskaper, inklusive geografiska lägen 
med olika förutsättningar.

 För hushåll med god ekonomi och 
valfrihet är sannolikt en sådan marknad 
mer attraktiv än att avvakta ett erbjudande 
inom ramen för ett kösystem. Kösystem 
ger en osäkerhet om var erbjuden lägenhet 
kan förväntas vara belägen eller när ett 
tillräckligt intressant erbjudande kan tän
kas dyka upp. Detta innebär rimligen att 
efterfrågan på nya hyresrätter från ekono

miskt starkare hushåll begränsas till situa
tioner med plötsliga och mer oplanerade 
förändringar av boendebehovet. Samman
taget talar detta emot att efterfrågan på 
nyproducerade hyresrätter från ekonomiskt 
starka hushåll skulle öka mer påtagligt i 
närtid.

5.3 Produktionstakt och köpkraftig 
efterfrågan
Som framgått av föregående avsnitt är 
efterfrågan på nyproducerade hyresrätter 
känslig för hyresnivån. Förklaringen är att 
unga, äldre och ensamboende i stor ut 
sträckning utgör den primära målgruppen. 
Dessa grupper har i genomsnitt lägre in 
komster än andra hushållsgrupper vilket 
gör efterfrågan känslig för höga boende 
utgifter. Samtidigt innebär höga produk 
tionskostnader i kombination med rådande 
avkastningskrav att nyproduktionshyror 
ligger relativt högt. Med dessa förutsätt
ningar riskerar höga nyproduktionsvolymer 
leda till att den köpkraftiga efterfrågan hos 
den viktigaste målgruppen mättas redan 
efter några år, trots att behoven och demo
grafin talar för att det behövs fler bostäder. 
Behov och efterfrågan är helt enkelt inte 
samma sak.

Bostadsdebatten har hittills fokuserat 
på inbromsningen på bostadsrättsmarkna
den, både när det gäller prisutveckling 
och byggande. Men data visar att även 
byggandet av nya hyresbostäder fallit. 
Utvecklingen är särskilt tydlig i kommu
ner som redovisat en hög total byggtakt 
de senaste åren, exempelvis Linköping, 
Örebro, Kalmar, Växjö och Uppsala, figur 
21. När antalet påbörjade bostäder i dessa 
kommuner analyseras visar det sig att det 
inte bara är bostadsrättsbyggandet som 
minskat. Hyresrättsbyggandet har fallit i 
minst samma omfattning. I Uppsala har 
byggandet av nya hyresbostäder fallit från 
en kvartalstakt på ca 400 nya hyresrätter 
i slutet av 2016 och början av 2017 till en 
kvartalstakt på drygt 100 nya hyresrätter 
andra kvartalet 2018, figur 22. 

I de flesta  
kommuner är månads-

utgifterna betydligt  
lägre på marknaden för 

befintliga ägda  
boendeformer.
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Figur 21. Antal 
färdigställda bostäder  
per 1 000 invånare,  
2017:3–2018:2.

Källa: SCB och Evidens 

0

2

4

6

8

10

12

14

Kalm
ar

Väx
jö

Öre
bro

Lin
kö

pin
g

Hels
in

gborg

Uppsa
la

Um
eå

Jö
nkö

pin
g

M
alm

ö

Norrk
öpin

g

Sto
ck

holm

Väs
te

rå
s

Göte
borg

Fä
rd

ig
st

äl
ld

a 
lg

h
pe

r 1
 0

00
 in

vå
na

re

Figur 22. Antal  
påbörjade bostäder  
per upplåtelseform, 
Uppsala kommun.

Källa: SCB och Evidens 
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Figur 23. Påbörjade 
bostäder per 
upplåtelseform, 
Örebro kommun.

Källa: SCB och Evidens 
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Figur 24. Påbörjade 
bostäder per 
upplåtelseform,  
Växjö kommun.

Källa: SCB och Evidens 
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Samma mönster upprepas när nyproduk
tionsvolymerna studeras i till exempel 
Örebro och Växjö, figurerna 23 och 24. 
För kommuner med lågt totalt byggande, 
som exempelvis i Göteborg och Borås, kan 
byggandet av hyresbostäder temporärt öka 
eftersom marknaden ännu inte nått sin 
mättnadsgräns. Att döma av erfarenheter 
från kommuner som via politiska beslut 
ökat utbudet av hyresrätter är efterfrågan 
emellertid inte särskilt uthållig.

Osannolikt att fler hyresrätter kan 
kompensera bortfallet av bostadsrätter

Fallet i hyresrättsbyggandet kan av naturli
ga skäl inte förklaras med de kreditrestrik
tioner som införts för köp av bostadsrätter 
och småhus. Den enda rimliga förkla
ringen, givet att inte planberedskapen är 
en begränsande faktor, är att företag som 
investerar i nya hyresbostäder uppfattar att 
den köpkraftiga efterfrågan är alltför liten 
för att motivera en fortsatt omfattande 
nyproduktion. 
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Utvecklingen visar att byggandet av hyres 
bostäder har en övre gräns och att ett bort
fall i byggvolymer på bostadsrätts och 
småhusmarknaden till följd av nya kredit
restriktioner inte självklart kan kompen
seras av fler nya hyresrätter. Hushållens 
inkomster är helt enkelt för svaga. I kom
muner där byggandet av olika skäl varit 
lägre finns givetvis fortfarande möjligheter 
att öka utbudet av nya hyresrätter, men 
också på dessa marknader finns en övre 
gräns. Oavsett om man beskriver pro
blemet som att hyrorna är för höga eller 
hushållens inkomster för svaga kvarstår 
faktum. Nya hyresrätter är en dyr boende
form. Därmed framstår det inte som helt 
självklart att rekommendera den för de i 
ekonomisk mening svagaste hushållen.

5.4 Investerarvillkoren sätter 
gränser och riskerar försämras
Det är inte bara preferenser, boendekostna
der och historisk produktionstakt som avgör 
hur stor nyproduktionen av hyresbostäder 

kan bli de närmaste åren. Volymerna är ock
så beroende av de villkor som råder ur ett 
investerarperspektiv. Precis som hushållen 
måste även investerare ha tillräcklig tillgång 
till både eget kapital och lån för att kunna 
öka sin produktion av nya hyresrätter.

Under en lång rad år utgjorde allmän
nyttans byggande av hyresrätter ca hälften 
av allt hyresrättsbyggande i hela landet. 
Under den senaste femårsperioden har 
emellertid privata investerare ökat produk
tionen snabbare än de kommunägda före
tagen. 2017 nyproducerade allmän nyttan 
knappt 6 000 nya hyresrätter medan 
privata investerare byggde drygt 11 000, 
figur 25. Som tidigare redovisats tycks 
produktionen nått en topp under 2018 och 
de senaste kvartalen har byggandet av nya 
hyresbostäder börjat falla.

En intressant fråga är vilka möjligheter 
allmännyttan har att öka sina nyproduk
tionsvolymer. En nedbrytning av data 
för allmännyttans byggande visar att det 
framför allt är allmännyttan utanför stor

Figur 25. Färdigställda 
lägenheter i nybyggda hus, 
hyresrätter.

Källa: SCB och Evidens 
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städerna som ökat sin produktion, figur 26. 
I både Storstockholm och i Storgöteborg 
har allmännyttans bostadsbyggande varie
rat måttligt runt långsiktiga medelvärden. I 
Stormalmö har byggandet visserligen ökat 
de senaste åren. Den huvudsakliga obser
vationen i grafen är att dock att byggandet 

tidigare främst ökade i övriga landet, san
nolikt i regionstäderna. Som framgick av 
föregående avsnitt är det mycket som talar 
för att volymökningen redan passerat sin 
peak och att marknaden på många platser 
redan nått sin ekonomiska mättnadsnivå.  

Figur 26. Allmännyttans 
byggande av flerfamiljshus 
2000–2017.

Källa: SCB 
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5.5 Tillgång till eget kapital sätter 
gränser även för allmännyttan

Det finns flera skäl till att nyproduktions
volymen i storstäderna varit begränsad. 
Tidigare genomförda beräkningar1 visar att 
tillgången till eget kapital i kombination 
med reinvesteringsbehov i den nuvarande 
bostadsstocken i praktiken begränsar möj
ligheterna att öka byggandet.

Beräkningarna baserades på årsredo
visningarna i de tre stora bolagen i Stock
holms stad. De utgick ifrån att det egna 
kapital som utgjorde skillnaden mellan den 
justerade soliditeten och ett tänkt golv för 
soliditeten på 30 procent kan användas för 
bostadsinvesteringar. Resultatet visade att 
de tre bolagen förfogade över ett ”tillgäng
ligt” kapital om ca 46 miljarder kronor. 
Detta kapital reduceras sedan med ett kapi
tal som motsvarar olika krav på underhåll 
eller reinvesteringar i det befintliga be  
ståndet. Resterande kapital utökades i nästa 
steg genom lån som motsvarar 70 procent 
av det återstående totala kapitalet. 

Vidare antogs att investeringsbehovet i 
det befintliga beståndet var ca 3 000 kr/
kvm, att den totala produktionskostnaden 
var 35 000 kr/kvm och den genomsnittliga 
lägenhetsstorleken 70 kvm. Med dessa 
data var det möjligt att beräkna antalet nya 
bostäder som kunde finansieras. Den över
slagskalkyl som gjordes visade att tillgäng 
ligt eget kapital skulle räcka till ca 18 000 
nya bostäder. Om man vidare antar att 
det tar 10 år att producera dessa bostäder 
betyder det en byggtakt på ca 1 800 nya 
hyresbostäder per år. 

Skulle man istället anta ett underhålls 
och reinvesteringsbehov om 5 000 kr/kvm 
i det befintliga beståndet minskar den teo
retiska potentialen till ca 1 200 nya hyres
bostäder per år.

Även om kalkylen är en förenkling av 
verkligheten visar den att allmännyttans 
möjligheter att nyproducera hyresbostäder i 
Stockholmsregionen har en övre gräns och 
att denna gräns sätts av tillgången till eget 

1 Evidens 2015

kapital. Den teoretiska potentialen skulle 
trots detta innebära en betydande ökning 
av den genomsnittliga byggtakten bland 
dessa företag men troligtvis ändå avsevärt 
mindre än vad många som deltar i debatten 
förefaller tro.

Motsvarande överslagsberäkningar för 
övriga Stockholms län visade att den teo
retiska potentialen var ca 1 600 nya hyres
bostäder per år, givet att potentialen slås 
ut på 10 år och att reinvesteringsbehovet 
beräknades till 3 000 kr/kvm. Vid 5 000 
kr/kvm föll potentialen till ca 900 nya 
hyresbostäder.

Sammantaget skulle alltså den teoretiska 
potentialen maximalt uppgå till totalt 1 800 
plus 1 600 nya hyresbostäder i regionen, det 
vill säga totalt 3 400 nya hyresrätter årligen, 
förutsatt att potentialen beräknas över 10 år 
och reinvesteringsbehovet begränsas till  
3 000 kr/kvm. Detta är en fördubbling 
av det genomsnittliga byggandet hos 
allmännyttan under de senaste 10 åren, men 
skulle ändå inte räcka särskilt långt för att 
kompensera ett kraftigt fall i byggandet av 
bostads och äganderätter. År 2017 färdig
ställdes enligt SCB 11 500 bostads och 
äganderätter i Storstockholm.

5.6 Stor bostadsefterfrågan ger 
höga produktionskostnader och 
hyror över rådande betalningsvilja 
i storstäderna
Ett ytterligare skäl till att byggandet inte 
kunnat öka ytterligare i storstäderna är 
höga produktionskostnader, delvis till följd 
av höga markpriser. När ökade kostnader 
inte kan kompenseras med högre hyror, 
begränsas produktionstakten. Det är istäl
let i övriga landet som hyresrättsbyggandet 
ökat mer påtagligt när bostadsbyggandet 
växlat upp de senaste åren. I landsorten 
är markpriserna lägre vilket resulterar i 
lägre hyror men å andra sidan är också 
den samlade bostadsefterfrågan på län
gre sikt svagare. Kärnfrågan är därför hur 
marknadsefterfrågan och underliggande 
produktionskostnader balanserar varandra 
i storstäderna.

»Markkostnader 
blir ytterligare 
ett hinder  
för ökad  
produktion av  
hyresbostäder.«
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Om markpriset för att bygga hyresbostäder 
i de tre storstadsregionerna skulle motsvara 
snittpriset för mark till bostadsrättsprojekt 
visar en enkel kalkyl att hyresbehovet för 
70 kvm skulle uppgå till ca 2 500 kr/kvm/
år, vilket ger en månadshyra på nästan 
15 000 kr, tabell 11. I de flesta fall skulle 
det innebära att hyresnivån klart översteg 
hushållens betalningsvilja eller att lokala 
hyresgästorganisationer skulle motsätta 
sig en sådan hyresnivå i samband med för
handlingar om hyresnivån för ett nytt pro
jekt. Vid en jämförelse är det uppenbart att 

investerarens risk kan hanteras mer effek
tivt genom att producera bostadsrätter.

En annan omständighet som sällan dis
kuteras är att kommunerna behöver de stora 
intäkter som kommer från markförsäljning 
för att täcka kostnader för exploatering av 
mark, exempelvis marksanering och infra
struktur. Det får till följd att kommunerna 
ofta prioriterar försäljning till bostads
rättsprojekt. Markkostnaderna blir således 
ytterligare ett hinder för ökad produktion 
av hyresbostäder, i synnerhet i de områden i 
storstäderna som efterfrågas mest.

Markkostnaderna är ytterli-
gare ett hinder för ökad 
produktion av hyresbostäder,  
i synnerhet i de områden i 
storstäderna som efterfrågas 
mest. 
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Kalkyl hyresrätter 3 RoK 

Kvm BTA Volym 1 
Yteffektvivitet 82 % 
Kvm BOA Volym 0,82

Hyra 14 583 kr/månad för 70 kvm

Hyra 2 500 kr/kvm BOA

Drift- och underhållskostnad 400 kr/kvm BOA

Driftnetto 2 100 Kr/kvm BOA

Driftnetto (kr/kvm BTA) 1 722 Kr/kvm BTA

Värde 60 000
3,50% Direktavkastningskrav,
kr/kvm BOA

Produktionskostnad inkl. projektledning 23 000 Kr/kvm BTA

Moms 5 750  25 %, kr/kvm BTA

Finansiering 1 438  5 %, kr/kvm BTA

Risk/vinst 4 528  15 %, kr/kvm BTA

Total kostnad 42 336  Kr/BOA

Byggrättsvärde 17 664  kr/kvm BTA

Avkastning på investering 4,03 %  

Tabell 11. Enkel 
investeringskalkyl.

Källa: Egna beräkningar.

Figur 27. Markkostnad/
lägenhetsarea för 
nybyggda ordinära 
flerbostadshus i 
storstadsregionerna,  
2016 års priser.

Källa: SCB 
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5.7 Makrovillkor och institutionella 
villkor kan ha försvagats

Även om allmännyttans produktions
volymer ökat något de senaste åren är det 
främst privata investerare som i mer bety
dande utsträckning ökat sitt byggande 
av hyresrätter, åtminstone fram till 2017. 
Frågan är hur villkoren för de privata inves
terarna utvecklas framåt?

En begränsande faktor för privata inves
terare är att bankernas mer restriktiva 
utlåning ställer krav på en högre andel 
eget kapital än tidigare. Knapphet på eget 
kapital i kombination med de högre avkast
ningskrav som råder på företagets eget 

kapital, jämfört med räntan på det lånade 
kapitalet, innebär att den totala kapital
kostnaden ökar. Det fördyrar bygget, dri
ver upp hyrorna och verkar dämpande på 
nyproduktionen.

För att svara på frågan om hur övriga 
investerarvillkor utvecklas behöver motiven 
för den ökade investeringsviljan klarläggas. 
Låga direktavkastningskrav för investerin
gar i hyresbostäder talar för att investerarna 
knappast har sökt snabb och hög direkt 
avkastning utan att de istället lutar sig mot 
en framtida positiv totalavkastning där en 
betydande del av den förväntade avkastnin
gen antas komma från en framtida värde
förändring.

Figur 28. Marknadens 
direktavkastningskrav för 
bostäder i Stockholms 
närförort 2000:1–2018:2.

Källa: Värderingsdata, Riksbanken, 
SCB och Evidens.  

Figur 29. Hyresnivå för 
bostäder i Stockholms 
närförort 1996:1–2018:2. 
Fasta priser.

Källa: Cushman & Wakefield.
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De analyser som gjorts av vilka faktorer 
som drivit värdeförändringen i form av 
fallande direktavkastningskrav visar att 
det främst är tre faktorer som kan förklara 
huvuddelen av förändringen av direkt 
avkastning över tid. En första faktor är 
fallande avkastning på riskfria placeringar 
i form av exempelvis femåriga statsobli
gationer. En andra faktor utgörs av hög 
bostadsefterfrågan och ökande betalnings
vilja för bostäder, vilket både minskar 
marknadsrisker och samtidigt innebär ett 
optionsvärde för ombildning till bostads
rätt. Dessa faktorer mäts enklast med pris
utvecklingen på bostadsrätter. En tredje 
faktor handlar om tillväxten i den egent
liga enda intäktskällan i form av årlig real 
hyresutveckling. 

Avtagande värdetillväxt dämpar  
investeringsviljan

Den historiska utvecklingen visar att direkt
avkastningen fallit påtagligt när samtliga 
dessa faktorer varit gynnsamma, vilket 
var fallet fram till 2008, figur 28 och 29. 
Avkastningen på statsobligationer föll och 
har fortsatt falla fram till 2016. Bostads
rättspriserna har stigit fram till 2017. Den 
reala hyresförändringen var positiv fram 
till 2006/2007. Därefter låg den still fram 
till 2013, sedan dess har den fallit i reala 
termer. 

Ett framtida scenario är att obligations
räntorna knappast kan förväntas falla mer. 
Enligt Riksbankens prognoser tenderar de 
snarare att stiga, figur 30, vilket minskar 
skillnaden mellan direktavkastningskrav 
och riskfri räntenivå.

Bostadsrättspriserna kommer rimligen 
att stiga väsentligt långsammare de närm
sta åren, inte minst till följd av nya kredit 
restriktioner. Kreditrestriktioner innebär 
samtidigt att värdet av ombildnings 
optioner minskar eftersom allt färre hushåll 
beviljas lån.

Både den riskfria avkastningen på alter
nativa placeringar och värdet av ombild
ningsoptioner kan därmed komma att 
hålla tillbaka värdeförändringen på nya 
hyresrätter. Då återstår vilken real tillväxt 
i driftnettot investerarna kan förvänta sig. 
Förutom kostnadsutvecklingen för drifts 
och underhållskostnader bestäms den av 
utfallet av de årliga hyresförhand lingarna. 
Facit de senaste åren har varit realt min
skade hyresintäkter. Det återstår att se 
hur parterna hanterar frågan om hyres
förändringarnas relation till de allmänna 
kostnadsökningarna i samhället de närmsta 
åren.

Om de årliga hyresförändringarna 
också de närmsta åren innebär realt fal
lande hyror är det inte självklart att värde
förändringarna blir positiva. En modell

Figur 30. Yield gap 
(Marknadens direkt-
avkastningskrav för 
bostader i Stockholm 
närförort, 5-årig 
statsobligation)  
1996:1–2018:2 och  
prognos 2018:2–2020:4. 

Källa: Värderingsdata, Riksbanken, 
SCB Cushman & Wakefield och 
Evidens. 
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skattning med antaganden om hur de olika 
värdepåverkande faktorerna utvecklas de 
närmsta åren visar att direktavkastnings
kraven kan komma att bli relativt konstan
ta, det vill säga värdeökningen som drivs av 
fallande direktavkastning för hyresbostäder 
blir liten, figur 31. En sådan utveckling 
minskar, allt annat lika, den privata inves
terarmarknadens incitament att fortsätta 
att öka sina investeringar i nyproducerade 
hyresrätter. Från ett investerarperspektiv 
kan riskkapitalet användas effektivare gen
om investeringar i befintliga hyresrätter där 
hyrorna kan omförhandlas och driftnettot 
öka realt efter olika typer av ROTinsatser.

5.8 Statligt investeringsstöd på- 
verkar byggandet positivt men 
kompenserar inte fallet
För att stimulera byggandet av hyresrätter 
har regeringen infört ett statligt investe
ringsbidrag. Stöd får lämnas för att bygga 
hyresbostäder i områden med befolknings
tillväxt och bostadsbrist samt för att bygga 
bostäder för studerande. Stöd kan även 
lämnas för bostäder i kommuner som inte 
har befolkningstillväxt, om det finns brist 

på en viss typ av bostäder och behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt.
Den rödgröna regeringen har avsatt 3,2 
miljarder kronor årligen 2018–2020 för 
ändamålet. Stödbeloppen är 7 100 kr/kvm 
boarea i Stockholmsregionen, 5 800 kr/
kvm boarea i Stockholmsnära kommu
ner, i Göteborgs och Malmöregionerna, i 
kommuner med hög och varaktig befolk
ningsökning samt i övriga stora kommuner 
och i kommuner med behov av student
bostäder. I övriga landet är stödnivån  
4 800 kr/kvm boarea (BOA).

Lägenheter med ytor upp till och med 
35 kvm får högsta stödbeloppet i respekti
ve region. Därutöver lämnas stöd med 50 
procent av högsta stödbeloppet för lägen
hetsytor över 35 kvm och upp till och med 
70 kvm boarea. Förutsättningar för att 
erhålla stöd är att hyresnivån begränsas till 
högst mellan 1 450–1 550 kr/kvm/år.

Vid ett antagande om en genomsnittlig 
stödnivå om 7 000 kr/kvm för genom
snittliga bostadsstorlekar runt 40 kvm 
utgår ett stöd per bostad på ca 280 000 
kronor. Givet att hela den statliga potten 
förbrukas räcker det till en produktion 

Figur 31. Marknadens 
direktavkastningskrav 
för bostäder i Stockholm 
närfört 2000:1–2018:2 och 
prognos 2018:2–2020:4. 

Källa: Värderingsdata, Riksbanken, 
SCB Cushman & Wakefield och 
Evidens.
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om ca 10 000–11 000 nya bostäder. En 
rimlig utgångspunkt är emellertid att en 
betydande del av dessa bostäder sannolikt 
tillkommit även utan stödet, men att dessa 
bostäder kan hyras ut med en något lägre 
hyra än vad som annars varit fallet. Det 
är svårt att veta vilket unikt tillskott som 
stödet ger. Med en optimistisk bedömning 
landar nettotillskottet på ungefär halva  
den totala volymen, det vill säga ca 5 000–
6 000 fler nya, små hyresbostäder. Fallet 
i bostadsbyggandet de närmaste åren blir 
dock betydligt större än så. Investerings
stödet påverkar därmed byggandet positivt, 
men kan rimligen inte kompensera fallet i 
övrigt bostadsbyggande.

5.9 Slutsats – nyproduktionen av 
hyresbostäder har nått toppen
Politiker och myndighetsföreträdare har 
varit eniga om att införa kreditrestriktioner 
i form av bolånetak, ökade amorteringskrav 
och en variant av dessa som kombineras 
med en så kallad skuldkvotsbroms. Under 
hot om ytterligare begränsningar i kredit
givningen har bankerna dessutom skärpt 
kalkylräntan i sina KALPkalkyler. Sam

mantaget har detta inneburit en väsentlig 
kreditåtstramning i hushållssektorn, något 
som i sin tur lett till en minskad bostads 
efterfrågan och bidragit till fallande bygg 
ande av bostadsrätter och småhus.
Både politiker och myndighetsföreträdare 
har givit uttryck för att de istället hoppas 
att hyresrättsproduktionen ska öka. En 
rimlig tolkning av detta är att hyresrätts
byggandet måste öka i sådan utsträckning 
att ökningen mer än väl kompenserar fal
let i byggande av bostads och äganderät
ter. En genomgång av boendepreferenser, 
utgifts och kostnadsnivåer, demografi 
och inkomster samt investerarvillkor, 
visar emellertid att dessa förhoppningar 
knappast kommer att infrias. Slutsatsen 
är snarare att nyproduktionsvolymerna 
på hyresrättsmarknaden passerat toppen 
och nu är på väg ned, även om byggandet 
på vissa lokala marknader temporärt kan 
öka något. Veidekkes fördjupade analys av 
villkoren på hyresmarknaden ger därför 
stöd åt den övergripande slutsatsen i denna 
rapport, att bostadsbyggandet kommer att 
minska i betydande omfattning de närmaste 
åren.

»Slutsatsen är att nyproduktionsvolymerna på 
hyresrättsmarknaden passerat toppen och nu 
är på väg ned.«
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entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag 
med en total omsättning 2017 på 31,6 md 
NOK. Veidekke har funnits sedan 1936 och 
har aldrig gått med förlust. Vi har en stark 
företagskultur som bygger på tydliga värde-
ringar (profesjonell, redelig, entusiastisk och 
grensesprengende) och tror på en hög grad 
av frihet under ansvar. Genom ett unikt 
program för personalägande, där alla erbjuds 
samma möjlighet, äger vi som arbetar inom 
Veidekke cirka 15 procent av företaget vilket 
skapar motivation och ger företaget en 
möjlighet att agera långsiktigt.
 
Inom Veidekke är HMS – hälsa, arbetsmiljö 
och säkerhet – jämställt med de ekonomiska 
målen. Vi tror på involvering för att på det 
sättet uppmuntra och ge utlopp för allas 
engagemang och kunskap och har som 
ambition att bli Sveriges mest involverande 
företag, såväl internt som mot våra kunder, 
leverantörer, samarbetspartner och det  
omgivande samhället. veidekke.se

VI TROR PÅ  
INVOLVERANDE  
KRAFTER OCH  
KOLLEKTIV  
INTELLIGENS.

G
rafisk form

: E
iserm

an D
esign.


