
11

Sammanfattning
Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga 
inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller 
ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid att finnas människor 
med allvarliga problem – till exempel drogproblem eller mentala problem 
– där det krävs särskilda åtgärder för att de ska få en rimlig bostads-
situation. Fokus här är emellertid på dem vars enda egentliga problem 
är att de har låga inkomster.

För att nå målet att alla ska kunna hitta en bostad på marknaden 
är det nödvändigt att ta ett samlat grepp om byggande, renovering och 
möjligheterna att få tag i en bostad i det befintliga beståndet. Denna 
bok behandlar därför alla tre dessa områden.

En första fråga är vad som menas med en »rimlig bostad till en rimlig 
kostnad«. Här handlar det naturligtvis om värderingar. De värderingar 
som ligger till grund för denna bok är att en rimlig bostad har alla 
moderna bekvämligheter och är förvaltad på ett sådant sätt att olika 
tekniska system fungerar. Vidare ska den ligga så att det är möjligt att 
nå arbetsplatser inom en timmes restid. Hyran ska ligga på maximalt 
4 000 kronor per månad för en enrummare och 6 000 kronor per månad 
för en liten trea. Och sist men inte minst, man ska kunna hitta en sådan 
bostad snabbt, på ungefär en månad.

Går vi tillbaka 20 år i tiden kan vi konstatera att detta mål var upp-
nått. Det fanns lediga lägenheter med rimliga hyror, eller låga priser, i 
stadsdelar en bit ut i storstadsregionerna. Överskottet av bostäder gjorde 
också att fastighetsägarna inte kunde ställa så höga krav eftersom de då 
riskerade att stå med tomma lägenheter. 

I dag är situationen en annan. I de flesta större orter, och även i många 
medelstora, går det inte att snabbt hitta en bostad som uppfyller kraven 
ovan. Om hyran är låg, är kötiden lång och det som går att hitta snabbt 
är antingen en dyr nyproducerad hyreslägenhet eller en relativt dyr ägd 
bostad. Boken beskriver inte närmare dagens situation men att det är på 
detta sätt framgår av andra rapporter och är väl tämligen okontroversiellt.
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Byggande

I bokens första del diskuteras strategier för byggande och tre huvud-
sakliga strategier behandlas. Inget hindrar att dessa strategier används 
samtidigt, men det är viktigt att vara medveten om skillnaderna mellan 
dem och vilka problem respektive strategi förknippas med.

Den första strategin innebär att man bygger för grupper med högre 
inkomster och att detta skapar flyttkedjor som gör att bostäder i det 
»gamla« beståndet blir tillgängliga för grupper med lägre inkomster.

Ett problem med denna strategi är dock att flyttkedjorna i regel inte 
blir särskilt långa, vilket både beror på hushållssplittring (den lediga 
lägenheten går till en ungdom som flyttar hemifrån) och på att inflyttare 
till regionen flyttar in i lägenheten. Med den stora bostadsbrist som råder 
i dag är min slutsats att denna strategi ensam inte räcker till.

Den andra strategin kallas här inkomstkvoterade bostäder. Det inne-
bär att stat eller kommun ger subventioner för att fastighetsägare/byg-
gare i ett projekt ska hyra ut (vissa) lägenheter till en lägre hyra än den 
rådande marknadsnivån. Dessa lägenheter fördelas sedan efter särskilda 
kriterier, där en relativt låg inkomst är ett. Denna strategi tillämpas i 
ganska många länder och begrepp som affordable housing och inclusion
ary zoning används. Ett försök av denna typ har påbörjats i Göteborg.

Det finns en rad problem med denna strategi och det centrala är hur 
man ser till att bostäderna faktiskt går till »rätt« hushåll. Hur ska inkoms-
ter mätas? Vad händer om inkomsterna stiger? Finns risken att de billiga 
lägenheterna hyrs ut svart eller byts mot andra lägenheter med pengar 
emellan? Även om det inte finns någon enkel lösning på dessa problem 
visar internationella erfarenheter ändå att det kan fungera någorlunda, 
även om det sannolikt är nödvändigt att göra undantag från bytesrätten.

Den stora invändningen mot strategin med inkomstkvoterade bo-
städer, utifrån denna boks målsättning, är dock just att det inte är bo-
städer som hushållet självt kan hitta på marknaden: Man måste gå till 
en myndighet och få sin situation prövad innan man blir insläppt på 
den billiga delen av marknaden. Och där kan det också finnas en kö 
som gör att det tar tid.

Den tredje strategin är det som här kallas åtkomliga bostäder. Det 
innebär att vi bygger så att det som byggs faktiskt får en relativt låg hyra 
och ett relativt lågt pris på marknaden. Lite tillspetsat innebär det att 
vi ska bygga bostäder som grupper med högre inkomster inte vill bo 
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i – (marknads)hyran och marknadspriset blir relativt lågt om vi bygger 
tillräckligt mycket av dessa bostäder. Att en bostad inte är särskilt at-
traktiv för grupper med högre inkomster beror i sin tur på den samlade 
effekten av makroläget, mikroläget och bostadens inre utformning. Det 
innebär att det även måste byggas i delar av en stad som inte uppfattas 
som så attraktiva av dem med högre inkomster, och att när vi bygger i 
relativt attraktiva makrolägen måste vi se till att det även finns bostäder 
med dåliga mikrolägen (till exempel dålig utsikt och/eller lite längre till 
kollektiva kommunikationer) och med lite lägre inre kvaliteter (till ex-
empel mindre rum och/eller plastmatta i badrummet). Sverige har skapat 
flera världsberömda varumärken som Ikea och H&M, där fokus ligger 
på »prisvärda produkter för vanligt folk« och strategin med åtkomliga 
bostäder innebär i grunden samma tänkande i byggandet av bostäder. 

Problemet med denna strategi är balansgången när det gäller kvalitet. 
Det får inte vara »för bra« eftersom det då blir för dyrt, men samtidigt 
ska det naturligtvis inte vara skräp. Det finns dock en rad koncept på 
marknaden (BoKlok, Kombohus) som pekar på att det går att förverkliga 
strategin med åtkomliga bostäder.

Boken pekar också på behovet av fler experiment: Den som vill testa 
en friare hyressättning ska få göra det. Det kan också vara värt att testa 
upplåtelseformer där man smidigare kan gå mellan ägande och hyra, 
och där ägande och hyra kan blandas i samma hus.

Renovering
Renovering innebär alltid vissa hyreshöjningar och ur ett låginkomst-
perspektiv blir det därför viktigt att inte för mycket renoveras. Debatten 
i Sverige under de senaste 15 åren har i stor utsträckning handlat om att 
vi har mycket stora renoveringsbehov, ett omfattande eftersatt underhåll 
och att vi »måste« lägga mycket resurser på att renovera äldre bostäder. 
Denna bild kan dock ifrågasättas. Många fastighetsägare har faktiskt 
skött sina fastigheter bra och många har också redan gjort insatser. Den 
tekniska standarden varierar mycket. Det finns hus där till exempel 
stambyten måste göras nu men det finns också bestånd där det egentligen 
inte är någon brådska med en genomgripande renovering.

Ett stort problem som dock omedelbart behöver åtgärdas är att da-
gens hyresregler skapar starka incitament att göra standardhöjningar 
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i äldre lägenheter, även om detta inte tillför så mycket nytta ur hyres-
gästens perspektiv. Det görs en stor skillnad mellan löpande underhåll 
– som inte ger grund för hyreshöjning – och en standardhöjning i rela-
tion till ursprunglig standard som gör det möjligt att höja hyran. Den 
fastighetsägare som tar väl hand om sitt hus och löpande sköter det kan 
därmed riskera att få en lägre hyra än den som först låter huset förfalla 
och sedan gör en stor renovering där man passar på att lägga parkett i alla 
rum och klinker i badrummet. Detta kan relativt enkelt åtgärdas genom 
att tillåten hyreshöjning knyts till vad den genomsnittliga hyresgästen 
är villig att betala för en sådan standardhöjning. Renoveringar ska bara 
genomföras om de samlade effekterna i form av minskade drifts- och 
underhållskostnader och högre hyresgästnytta gör åtgärden lönsam.

För att minska risken att hyresgäster inte har råd att bo kvar efter 
en renovering ska också en fastighetsägare vara skyldig att erbjuda olika 
alternativ vid en renovering, där den lägsta nivån innebär att enbart ut-
slitna tekniska system byts ut och inga andra kvalitetshöjande åtgärder 
vidtas. Genom att lägenheter renoveras till olika standard blir det på 
lång sikt olika hyresnivåer, vilket i sin tur bidrar till en i alla fall något 
mer inkomstmässigt blandad stadsdel.

Tillgång till beståndet
När det är bostadsbrist är långtgående reformer av en hyresreglering inte 
aktuella eftersom det skulle bli stora hyreshöjningar i hela beståndet. 
Under en lång tid framöver kommer det att finnas många lägenheter med 
hyror under marknadsnivå som i regel förmedlas genom någon form av 
kö. Företagen har dessutom i regel en uthyrningspolicy som anger vilka 
krav som en bostadssökande ska uppfylla för att kunna få en bostad i 
fastighetsägarens bestånd. Det handlar bland annat om krav på en viss 
minimiinkomst kopplad till hyran för lägenheten, och regler om vad 
som räknas som inkomst. Den paradoxala konsekvensen av detta kan 
bli att hushåll med låga inkomster utestängs från lägenheter även med 
en relativt låg hyra – trots att motivet för hyresregleringen var att göra 
det möjligt även för låginkomsttagare att ha råd med en bostad. I boken 
argumenteras för att detta bör ses som en form av diskriminering och 
vara olagligt. Varje individ ska bedömas utifrån hur hon eller han tidigare 
skött sin ekonomi och inte utifrån hur genomsnittet i en grupp skött 
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sig. Och dessutom finns i regel inga belägg för att hushåll som hade låga 
inkomster när de flyttade in innebär större risker för fastighetsägaren. 

På lång sikt är ägande i regel en billigare boendeform. Det är därför 
viktigt att göra det möjligt för fler att äga en bostad. Här har vi mycket 
att lära av vårt grannland Norge där ju inriktningen länge varit att göra 
det möjligt för »alla« att äga sin bostad. Även om priserna är höga så 
gör de låga räntorna att ägande i dag är relativt billigt, särskilt om man 
köper i en stadsdel där priserna är relativt låga – och sådana stadsdelar 
finns i de flesta städer. En viktig fråga är därmed vilka krav bankerna 
ställer för att låna ut pengar. I boken argumenteras för att mycket höga 
krav – till exempel att man ska klara räntor på 7 procent när sådana 
räntor är extremt osannolika inom rimlig tid – bör ses som en form av 
diskriminering. Även här har vi en paradoxal situation liknande den 
för uthyrningspolicyn. Bankerna säger ju i praktiken till hushållen: Ni 
har för låg inkomst för att få tillgång till detta billiga boende – ni måste 
välja något dyrare i stället!

Särskilt personer vars föräldrar inte ägt en bostad i en tillväxtort har 
med dagens höga priser svårt att komma in på ägandemarknaden. En 
särskild statlig garanti kan därför vara motiverad som stöd åt dem med 
relativt låga inkomster som vill köpa en relativt billig bostad.

Vem ska göra vad?
För att nå fram till en bostadsmarknad som ger alla en chans att hitta 
en bostad till rimliga villkor krävs insatser av alla parter. Här har saker 
börjat hända men tempot behöver drivas upp.

Riksdag och regering behöver anpassa regelverket så att det ställs 
rimligt höga krav på nyproducerade bostäder. De behöver också se till 
att de egna myndigheterna agerar snabbare och ger ett breddat bo-
stadsbyggande hög prioritet. Regelverket vid renoveringar måste snabbt 
ses över. Dessutom behöver staten arbeta både med piska och morot i 
relation till andra aktörer: Kommuner som inte en har en trovärdig plan 
för att alla inkomstgrupper ska kunna hitta en bostad i kommunen ska 
fråntas sitt planmonopol. De kommuner som har och genomför seriösa 
sådana planer ska ha extra stöd till planering och infrastruktur. Statliga 
garantier för hushåll med låga inkomster som vill köpa en bostad har 
redan nämnts, men garantier till privata aktörer som bygger med ett mer 
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socialt fokus kommer också att behövas. Ju mer som byggs, desto större 
blir riskerna, och att bygga för grupper med lägre inkomster är normalt 
mer riskfyllt eftersom risken för vakanser kan vara större.

Kommuner, och även lokala medborgargrupper, behöver byta per-
spektiv. Hur mycket som ska byggas i en kommun eller en stadsdel ska 
styras av övergripande politiska mål om allas rätt till en rimlig bostad 
och att alla måste ta ansvar för att detta mål nås. De lokala aktörernas 
roll handlar då främst om att hitta bästa möjliga plats för att bygga nya 
bostäder i stället för att försöka stoppa projekt. Utnyttjas lokal kunskap 
väl så är min bedömning att det går att hitta många ställen att bygga på 
som inte på något väsentligt sätt kommer i konflikt med olika miljö- 
och bevarandeintressen. En kreativ kommun och kreativa lokala aktörer 
som ligger steget före och inte bara väntar på statliga krav är naturligtvis 
alltid välkomna!

Sist men inte minst har naturligtvis kapitalet och näringslivet en 
viktig roll. Det behövs breda och långsiktiga överenskommelser mellan 
stat, kommun och företag om vad branschen kan leverera och till vilka 
priser. Företagen måste vara beredda att sätta rimliga avkastningskrav. 
En fungerande bostadsmarknad för alla är ju inte bara ett viktigt socialt 
krav utan också något som bidrar till en dynamisk ekonomi.


