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1. Inledning
Denna rapport över svensk bostadspolitik i europeisk belysning bygger på, och
berättar om, den europeiska forskningen på detta område. Den behandlar bostads-
politiska interventioner som riktas mot mål om tillgång på bostäder, boendekost-
nader och bostadskonsumtionens fördelning. Syftet med studien är att studera
utvecklingen av den svenska bostadspolitiken och dess effekter i perspektiv av
den europeiska utvecklingen. Detta utförs genom att beskriva trenden inom euro-
peisk bostadspolitik under 1990-talet och dess effekter samt jämföra med den
svenska utvecklingen.

I promemorian avser vi med Europa och de europeiska länderna de länder som var
medlemmar i den Europeiska Unionen under slutet av 1990-talet. Vi har valt Eu-
ropeiska Unionen som avgränsning eftersom det finns jämförande statistik mellan
dessa länder, även om jämförelsen begränsas av skillnader i definitioner och mät-
metoder. Anledningen till att promemorian inte behandlar de tio nya medlemssta-
terna beror på att statistiktillgången ännu är alltför svag i dessa länder. Dessa sta-
ters politiska utveckling under 1990-talet gör dessutom jämförelsen mindre intres-
sant för promemorians syfte. Promemorian kommer enbart att visa på viktiga
skillnader och likheter i de europeiska systemen och har inte för avsikt att göra en
grundlig genomgång av respektive lands bostadspolitiska system. Vi har även valt
att begränsa promemorian genom att inte behandla sociala frågor såsom segrega-
tion och hemlöshet. Vi behandlar inte heller samhällsplaneringen, även om den
kan sägas vara en del av bostadspolitiken.

Promemorian börjar med att kort beskriva mekanismerna på bostadsmarknaden,
och hur staten intervenerar på marknaden och vilka effekter det kan få, sett ur ett
teoretiskt perspektiv. Vidare analyserar vi de europeiska trenderna och dess ef-
fekter, vilka jämförs med den svenska utvecklingen. Sist sammanfattar vi prome-
morian med några slutord.

Promemorian har beställts och finansierats av Boverket1 och ingår i verkets upp-
drag för finansdepartementet.

                                                
1 Vi är tacksamma för stöd och hjälp från Paul Silfwerberg på Boverket
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2. Teori
Analysen av de bostadspolitiska insatserna och dess effekter försvåras av bo-
stadsmarknadens komplexitet. Bostadsmarknaden är inte en enda marknad utan
flera överlappande delmarknader, vilka kan delas upp efter lokalisering, bostads-
typ, boendeform, ålder och kvalitet. Bostadsmarknaden är dessutom starkt integre-
rad med andra marknader, främst finans- och arbetsmarknaden, vilket också på-
verkar studier av bostadsmarknaden (Eriksson, 2000). I det följande ges en kort
beskrivning av viktiga mekanismer på bostadsmarknaden. Vidare beskrivs hur
interventioner på marknaden kan utformas för att nå bostadspolitiska mål och vil-
ka faktorer som motverkar interventionernas avsedda effekter.

Mekanismer på bostadsmarknaden

Ett sätt att beskriva dynamiken på bostadsmarknaden är genom stockflödesmo-
dellen. Modellen utgår från att den existerande stocken är konstant på kort sikt
men rörlig på lång sikt.2 Anpassningen till förändringar i efterfrågan sker med
hjälp av priset. Detta innebär att huspriser ökar snabbt för att möta en ökad efter-
frågan på bostäder med en existerande stock. Anpassningar på utbudssidan sker
långsammare. På lång sikt ökar utbudet vid en ökad efterfråga, utbudsökningen
kommer att dämpa den initiala prisökningen något (DiPasquale och Wheaton,
1996).

Aggregerad efterfråga på bostäder är i stockflödesmodellen beroende av pris, de-
mografiska faktorer, det existerande utbudet och hushållens inkomster och löpan-
de boendekostnader. De löpande boendekostnaderna består av kapitalkostnader,
kostnader för drift, underhåll, värdeförändring och olika skatter och subventioner.
Ytterligare faktorer som har en inverkan på efterfrågan är den faktiska och den
förväntade ekonomiska och politiska utvecklingen, vilka i sig påverkar de enskil-
da hushållen (DiPasquale och Wheaton, 1996, Donner, 2000).

Aggregerat utbud av bostäder består av det existerande utbudet och nyproduktion,
och påverkas negativt av förslitning och rivning. Förändringen av stocken sker
långsamt på kort sikt. Eftersom nyproduktionen anpassar sig långsammare till
efterfrågeförändringar än till exempel pris och hyra. Stocken ökar när nyproduk-
tionen överstiger förslitning och rivning och minskar i den omvända situationen.
Depreciering och nyproduktion utgör inte mer än en någon procent om året, men
på lång sikt bidrar detta till en betydande variation av utbudet (DiPasquale och
Wheaton, 1996, Donner, 2000).

I en stockflödesmodell, där vi bortser från avkastningskrav och individernas pre-
ferenser, bestäms pris och hyra främst av produktionskostnader. Produktionskost-
naderna innefattar kostnader för mark och byggkostnader. I modellen kan vi se att
också efterfrågan har betydelse för pris och hyra. Efterfrågan påverkar priset och
hyrorna genom relationen mellan antal hushåll och den existerande stocken. Även
räntenivåer och förväntningar om framtida prisutveckling har enligt modellen be-
tydelse för priset (DiPasquale och Wheaton, 1996). Nyproduktionen bestäms av

                                                
2 Med lång sikt avses minst 10 år.
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skillnaden mellan efterfrågad och utbjuden kvantitet. Därigenom är nyproduktio-
nen beroende av de faktorer som påverkar efterfråga respektive utbud (se ovan).
Nyproduktionen i sig bidrar även till förändringar av andelen bostäder i hyresfas-
tigheter. Denna andel påverkas dels av efterfrågan, vilken är beroende av relativ-
priset mellan att äga och hyra, och dels av utbudet av de olika alternativen, vilket
är beroende av incitamenten för produktion av respektive upplåtelseform. Incita-
menten för investeringar påverkas av förändringar på finansmarknaden som ex-
empelvis höjda räntor på huslån (DiPasquale och Wheaton, 1996, ECB, 2003).

Statens interventioner på marknaden

För att nå övergripande mål kan staten intervenera på bostadsmarknaden, vilket
påverkar utfallet av marknadskrafterna på bostadsmarknaden.

Mål
Ett uttalat övergripande mål för bostadspolitiken brukar formuleras i termer av att
alla hushåll skall tillförsäkras en bra bostad till rimliga kostnader (Donner, 2000).
Det övergripande målet förtydligas i tre konkreta mål enligt Holmans, Scanlon
och Whitehead (2002): först ett mål som är relaterat till god tillgång på bostäder,
vidare ett mål om rimliga boendekostnader och till sist ett fördelningsmål.  För-
delningsmålet interagerar med tillgången på bostäder och rimliga kostnader.

Medel
En bostadspolitisk intervention syftar till att påverka marknaden genom att skapa
en effekt, vilket ska leda till att dessa tre mål uppnås. Därför kan interventioner
utformas på olika sätt och vara avsedda att få effekter på olika delar av bostads-
marknaden. I promemorian har interventionerna på bostadsmarknaden delats upp i
skatter, subventioner och regleringar. Uppdelningen underlättar jämförelsen mel-
lan länderna och har förekommit tidigare i annan forskning (se exempelvis Hol-
mans et al, 2002).

Effektiviteten av en intervention kan tolkas som dess effekt i förhållande till det
mål staten avser uppnå samt kostnaden för insatsen. För att interventionen ska få
avsedd effekt är utformningen av betydelse. Interventionen kan utformas generellt
eller selektivt och avse att påverka efterfrågad eller utbjuden kvantitet. En generell
intervention innebär att kriterierna för vem som ska kunna tillgodogöra sig inter-
ventionen är omfattande. Om man gör interventionen mer selektiv blir kriterierna
för interventionen snävare; staten riktar interventionen mot en viss målgrupp.
Målgruppen kan bland annat avse individer, regioner eller upplåtelseform. Stödet
tillfaller i större utsträckning enbart de som har behov av det. Den här politiken
anses vara mer effektiv eftersom statens kostnader minskar samtidigt som träffsä-
kerheten, och därmed möjligheten att nå målet, ökar. I teoretisk litteratur antas
även interventioner riktad mot efterfrågan vara mer effektiva än interventioner
riktade mot utbudet, bland annat eftersom interventioner som riktas mot efterfrå-
gan är mer träffsäkra (Holmans et al, 2002).

Även kapitalisering påverkar effektiviteten. Med kapitalisering avses priseffekten
av en förändrad skatt eller subvention, vilken uppkommer genom förändring i
efterfråga eller utbud. Efterfrågan förändras genom boendekostnaderna och utbu-
det genom byggkostnaderna. Om boendekostnaderna för en bostad ökar kommer
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betalningsviljan för bostaden att sjunka hos potentiella köpare och därmed sjunker
priset. Förändrade byggkostnader har en direkt inverkan på priset. Hur stor kapi-
taliseringseffekten är beror på vilket tidsperspektiv som används. På kort sikt
kommer kapitaliseringen att innebära förändrade priser. På längre sikt kommer
sjunkande priser att innebära mindre lönsamhet och därmed sjunkande nyproduk-
tion. Då nyproduktionen minskar och efterfrågan hålls konstant motverkas prisef-
fekten något och priserna återhämtar sig till viss del (Boije, 2000). Undersökning-
ar av kapitaliseringsgrad som har gjorts i europeiska länder visar olika resultat,
vilket påverkar jämförelsen av interventionernas effekter. Studier som har genom-
förts i Sverige tyder på att det finns en hög grad av kapitalisering. En studie av
Berger et al (2000) undersöker i vilken grad generella räntebidrag för småhus ka-
pitaliseras. Resultaten indikerar en fullständig kapitalisering.

Effekter
Effekterna av de bostadspolitiska interventionerna ska bidra till att de tre konkreta
målen uppfylls. Det teoretiska sambandet mellan interventionerna, de avsedda
effekterna och målen beskrivs nedan.

Målet om god tillgång på bostäder tolkas som att det finns mål uppsatta för ny-
produktionens ökning och i vissa fall vem nyproduktionen ska riktas till. Som vi
beskrivit ovan påverkas nyproduktionen i teorin av utbud och efterfrågan, främst
genom byggkostnaderna och boendekostnaderna. Förändringarna av andelen bo-
städer i hyresfastigheter påverkas av relativpriset mellan att äga och hyra, och
incitamenten för produktion av respektive upplåtelseform (DiPasquale och
Wheaton, 1996). Bostadspolitiska interventioner, som ränteavdrag och subventio-
ner till byggandet avser att skapa en högre nyproduktion genom att byggkostna-
derna minskar. Skattelättnader och subventioner påverkar även incitamenten för
hur nyproduktionen utformas, vilken upplåtelseform som produceras, och därmed
även andelen bostäder i hyresfastigheter. Hyresregleringar är exempel på en inter-
vention som påverkar nyproduktionen och ger olika incitament för respektive
upplåtelseform. Regleringen ger en lägre vinstmarginal, på grund av lägre hyror,
och minskar därmed incitamenten för produktion av hyresfastigheter. Förändrade
skatter och subventioner påverkar även efterfrågan genom att boendekostnaderna
förändras, vilket kan ha en effekt på nyproduktionen (Hansson och Turner, 1977).

Målet om rimliga boendekostnader tolkas som att interventionerna ska ge effekter
på pris- och hyresutvecklingen. Både hyra och pris påverkas i teorin av utbudssi-
dan, genom byggkostnaderna, och av efterfrågesidan, genom boendekostnaderna.
I teorin kapitaliseras subventioner och skatter i högre eller lägre hyror och priser,
genom bland annat ändrade byggkostnader. Ett exempel är att huspriserna mins-
kar genom att fastighetsskatten ökar boendekostnaderna, vilket minskar betal-
ningsviljan. Ökade bostadsbidrag är ett exempel på en intervention som kan kapi-
taliseras i högre hyror, eftersom möjligheterna för hyresvärden att höja hyran utan
förändrade boendekostnader ökar (Enström och Turner, 2001). Även regleringar
kring finansiering och markplanering har en indirekt påverkan på hyror och priser
via byggkostnaderna. Hyresregleringar avser att dämpa hyrorna, vilka troligtvis
höjs när regleringen släpps. Vid en liberalisering av en hyresreglering blir effekten
av ökade hyror tydligast för den del av hyresmarknaden som har helt kostnadsba-
serade hyror (Whitehead och Tuner, 2001).
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Fördelningsmålet innebär att det ska vara rimliga skillnader i hushållens boende-
kostnader. Bostadspolitiska förändringar som påverkar boendekostnaderna drab-
bar hushåll olika beroende på deras initiala inkomster, boendestandard och boen-
dekostnad (Turner, 2001). Genom att kompensera med selektiva interventioner
kan negativa fördelningseffekter motverkas. Ett exempel på detta är s.k. preci-
sionsbombning, vilket innebär att bostadsbidragen ökar i omfattning och riktas
mot de hushåll som har drabbats hårdast av förändringen på bostadsmarknaden
(Turner, 2001).

I tabell 2.1 har mål, medel och effekter sammanställts, med utgångspunkt från
Struyk (2000). Tabellen visar om interventionerna har en positiv eller negativ in-
verkan på möjligheten att nå de bostadspolitiska målen. Dessutom ger tabellen en
indikation på hur effektiv interventionen är. En intervention anses vara effektiv
om statens kostnad är låg samtidigt som träffsäkerheten, och därmed möjligheten
att nå målet, är hög. Interventionerna har valts utifrån förändringar av den svenska
bostadspolitiken under 1990-talet, vilka senare i promemorian beskrivs utförliga-
re.

Tabell 2.1 Fördelar och nackdelar med olika bostadspolitiska interventioner

Medel Mål Effekter

Intervention

God till-
gång på
bostäder

Rimliga
kostnader

Rimliga
fördel-
nings
effekter

Träffsäker Kostnads-
Effektiv

 
Skatt  
Generell Fastighetsskatt x - - - x
Selektiv Investeringsstimulans + + x + +

Ränteavdrag 1 + + + +/- +/-
 

Subvention  
Generell Räntesubventioner 2 + +/- x +/- +/-
Selektiva Bostadsbidrag 3 x +/- + + +

Investeringsbidrag + + x + +
Kreditgarantier + + x + +

Reglering  
Hyresregleringar - + + - -
Byggnadsregleringar 4 - x x - x

Källa: Bearbetad med utgångspunkt från Struyk, R, 2000, tabell 1.13.

Förklaringar:      +:  har en positiv inverkan på möjligheten att nå målet
 - :  har en negativ inverkan på möjligheten att nå målet
 x : har ingen direkt inverkan på möjligheten att nå målet

 1 : generella ränteavdrag har en låg träffsäkerhet och en hög kostnad, selektiva
      ränteavdrag har en hög träffsäkerhet och en låg kostnad
 2 : generella räntesubventioner har en låg träffsäkerhet och en hög kostnad, selektiva
      räntesubventioner har en hög träffsäkerhet och en låg kostnad
 3 : generella kriterier för bostadsbidrag ökar risken för kapitalisering
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 4 : byggnadsregleringar kan ha en indirekt påverkan på fördelningsmålet genom att skapa
      en minimistandard i bostadsstocken     

Skatt
En generell fastighetsskatt ökar den årliga boendekostnaden för alla hushåll. Där-
med kan det sägas att den inverkar negativt på målet om rimliga boendekostnader.
Fastighetsskatten ger även upphov till negativa fördelningseffekter genom att den
kapitaliseras. Kapitaliseringseffekter innebär att det finns en risk för att fastighets-
skatten påverkar huspriser negativt och därmed ger negativa förmögenhetseffekter
för husägare. Fördelningseffekter uppkommer eftersom förmögenhetseffekterna
drabbar de som redan har ett hus och potentiella husägare olika. Potentiella hus-
ägare kan tillgodoräkna sig det sänkta priset till skillnad från dem som redan är
husägare (Boije, 2000). Eftersom fastighetsskatten i denna rapport inte betraktas
som ett bostadspolitiskt medel är det inte heller rimligt att se det som en träffsäker
åtgärd. Selektiva skatter, eller skatteavdrag, som investeringsstimulans eller rän-
teavdrag har i teorin en större träffsäkerhet och är mer kostnadseffektiva. Beroen-
de på hur selektivt åtgärden utformas kan träffsäkerheten och kostnadseffektivi-
teten variera. Om kriterierna är tydliga för vilka åtgärden syftar att nå bör en in-
vesteringsstimulans ha en positiv effekt på samtliga mål. Även dessa selektiva
skatteåtgärder medför en risk för kapitaliseringseffekter. Detta avser främst ränte-
avdragen. Skattereducering kan ses som en subvention av boendekostnaderna och
det är därmed möjligt att detta kan öka priserna (Boije, 2000).

Subvention
Räntesubventioner är ett produktionsstöd och ses generellt som mindre effektivt
än stöd riktat till efterfrågesidan, eftersom träffsäkerheten är låg när stödet är ge-
nerellt. I teorin leder ökade produktionsstöd till ett ökat utbud, vilket innebär en
positiv inverkan på målet om god tillgång på bostäder. Däremot finns en risk för
att stödet inverkar negativt på målet om rimliga boendekostnader eftersom att
subventionen kan kapitaliseras i huspriserna. Eftersom träffsäkerheten är låg och
subventionen kan utgöra stora kostnader blir kostnadseffektiviteten låg. Bostads-
bidrag som är en selektiv subvention riktad mot efterfrågesidan har en större träff-
säkerhet och följaktligen är den mer kostnadseffektiv. Bostadsbidrag påverkar
målet om rimliga fördelningseffekter positivt genom att jämna ut inkomstnivåer-
na. Bostadsbidrag innefattar också risker, vilka är förenade med bland annat höjda
hyror som en följd av att hyresgäster med bidrag blir mindre känsliga för ökade
boendekostnader. Detta gör att bostadsbidrag kan påverka målet om rimliga kost-
nader antingen positivt eller negativt. Investeringsbidrag och kreditgarantier är i
likhet med räntesubventioner riktade till produktionssidan. Genom att de är selek-
tiva och om kriterierna är väl utformade blir de både träffsäkra och kostnadsef-
fektiva. Dessa selektiva bidrag inverkar positivt på målet om god tillgång av bo-
städer genom ökat utbud och positivt på målet om rimliga kostnader genom att
kostnaderna att investera blir lägre.

Reglering
En hyresreglering påverkar målet om rimliga boendekostnader positivt och har
positiva fördelningseffekter, eftersom åtgärden anger en maximinivå för boende-
kostnaderna. Problemet med en hyresreglering är att den dämpar utbudet och ny-
produktionen genom att den sänker vinstmarginalen och minskar produktionsin-
citamenten. Hyresregleringar är en bostadspolitisk åtgärd som i teorin varken är
träffsäker eller kostnadseffektiv eftersom den får en generell inverkan på en stor
del av marknaden. Byggnadsregleringar som är anger en minimistandard kan ha
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en positiv inverkan på fördelningsmålet. Däremot kan byggnadsregleringar öka
byggkostnaderna, vilket kan inverka negativt på målet om god tillgång på bostä-
der genom att det ger ett lägre utbud. Regleringar kring byggprocesser och mark-
planering kan även ha en indirekt negativ inverkan på hyrorna, genom ökade
byggkostnader. Träffsäkerheten för byggregleringar är låg eftersom det i grunden
är ett generellt medel.

3. Utvecklingen i Europa

Flera tidigare undersökningar3 av den bostadspolitiska utvecklingen under 1990-
talet har funnit att det finns gemensamma drag, en trend, i de europeiska länderna.
Enkelt kan den trenden beskrivas med att de bostadspolitiska interventionerna har
gått från att vara generella till att bli mer selektiva. Det finns en mängd tänkbara
orsaker till trenden. En orsak kan vara att stora delar av den europeiska bostads-
politiken skapades under en period med ett generellt bostadsunderskott, vilket inte
är ett problem på dagens marknad. Politiskt tolkade flera länder detta som att det
inte längre fanns något behov av generella stöd. Ytterligare orsaker var olika
makroekonomiska faktorer samt en förändrad demografi. Att ländernas har mins-
kat sina statliga utgifter på grund av bland annat ekonomiska lågkonjunkturer
(svag tillväxt) och EU:s konvergenskrav, kan också ses som viktiga orsaker.

Samarbetet inom EU har medfört harmonisering inom många politikområden,
vilket har bidragit till en utveckling mot mer selektiva stöd. En annan orsak är
liberaliseringen av de finansiella marknaderna, vilket har förändrat förutsättning-
arna för finansieringen av bostäder (ECB, 2003, Ball, 2004). Ytterligare en orsak
till att utvecklingen har gått mot mer selektiva subventioner är att man vill göra
åtgärderna mer träffsäkra.

Kritiken mot de generella interventionerna innefattade, utöver att kostnaden för
staten blir hög, frågan om en generell intervention är effektiv eller ej. Till skillnad
från de generella subventionerna kan de selektiva interventionerna utesluta de som
inte är i specifikt behov av stöd utan skulle istället skulle kunna konsumera eller
producera tillräckligt mycket utan dessa (Holmans et al, 2002).

Följande avsnitt beskriver på vilket sätt den europeiska bostadspolitiken har för-
ändrats och hur trenden ser ut. Utvecklingen av dessa förändringar i de europeiska
länderna studeras i termer av skatter, subventioner och regleringar, i enlighet med
Holmans et al (2002).

Mål

De europeiska länderna har de senaste femtio åren haft likartade övergripande mål
för bostadspolitiken. Det främsta målet har varit att hjälpa hushållen till ett bra
boende till en rimlig kostnad (Donner, 2000). Detta har de flesta europeiska länder
konkretiserat i tre mål: tillgången på bostäder, rimliga kostnader samt bostadskon-
sumtionens fördelning, vilka alla relaterar till det övergripande målet. Dessa mål

                                                
3 se Turner & Whitehead, 2001, ECB-rapporten, 2003, Stephens et al,  1996, Scanlon och
Whithead, 2003
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har inget land ändrat på nämnvärt över de senaste åren, trots stora förändringar
inom den reella bostadspolitiken har skett (Oxley och Smith, 1996).

Medel

Trenden bort från generella ingrepp mot mer selektiva ingrepp i marknaden har
ändrat bostadspolitikens karaktär, trots att bostadspolitiken fortfarande skall rela-
tera till de tre målen. Den trend som förändringarna har skapat med mer selektiva
interventioner kan delas in i bland annat följande områden;

• mer behovsprövade interventioner
• mer interventioner riktade mot efterfrågan (individer) till skillnad från ut-

bud (fastigheter)
• mer interventioner för renovering än nybyggnation

Nedan följer en kort beskrivning av några interventioner på bostadsmarknaden
och hur dessa har förändrats i Europa under 1990-talet. I syfte att beskriva trenden
ges exempel på förändringar som har genomförts i olika länder. De förändringar
av interventionerna som har valts som exempel tillhör de vanligast förekommande
i Europa och berör beskattning, subventioner och regleringar. Skatter och subven-
tioner kan betraktas som symmetriska, en skatt kan betraktas som en negativ sub-
vention. I texten kommer möjligheter till avdrag och skattelättnader att betraktas
som en del av skattepolitiken och inte som en subvention. Med subventioner avses
enbart direkta stöd. Denna uppdelning tjänar främst syftet att underlätta beskriv-
ningen och hålla isär vilka typer av interventioner som har förändrats i de europe-
iska länderna.

Beskattning
Alla europeiska länder använder sig av skattelättnader för att nå det övergripande
bostadspolitiska målet. Ett syfte med att ha generella skattelättnader kan bland
annat vara att, genom ökade incitament till investeringar, öka nyproduktionen som
helhet i landet. De generella skattelättnaderna bland de europeiska länderna har
minskat markant och blivit mer selektiva. Ett exempel är att många länder tidigare
gav alla investerare möjligheten att dra av delar av investeringskostnaderna från
den beskattningsbara inkomsten. Numera ges avdrag för investeringskostnaderna i
allt högre grad med villkor att man måste sälja sin fastighet under marknadspriset
eller hyra ut till en lägre hyra än marknadshyran. Detta är något som Tyskland har
valt att genomföra, vilket blev en del av trenden med mer selektiva stöd (Holmans
et al, 2002). I flera länder var inkomstskatteavdrag för renoveringskostnader tidi-
gare möjligt för alla. Idag har dessa riktats mot renovering av fastigheter med hyra
under marknadsvärdet eller till vissa områden. Frankrike och Spanien har riktat
skattelättnader som tidigare var avsedda för all form av renovering mot att enbart
gälla hyreshus med låg hyra, vilket därmed relaterar till målet om bostadskon-
sumtionens fördelning (ECB, 2003).

Ränteavdrag används som en bostadspolitisk intervention i de flesta europeiska
länder. Avsikten med de generella ränteavdragen är att öka efterfrågan genom att
sänka kostnaderna för alla som vill bo i småhus, vilket i sin tur påverkar nypro-
duktionens omfattning. De länder som har och har haft generella ränteavdrag har
under 1990-talet, i större utsträckning, riktat dessa mot köp av småhus för lågin-
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komsttagare och förstagångsköpare. Detta skall bland annat öka möjligheterna för
dessa grupper att bo i småhus, vilket gynnar ägarsektorn. Ränteavdragen kopplas
inte längre till fastigheten utan till individen, vilken är i behov av stödet. Belgien
och Irland är två av de länder som har valt att minska ränteavdragets storlek. Ir-
land har även valt att avskaffa det helt för hyresvärdar, vilket innebär att ränteav-
dragen enbart gynnar ägarfastigheterna (ECB, 2003).

Fastigheter är immobila enheter och utgör därför en stabil skattebas och därmed
goda möjligheter till intäkter för staten. En skatt på fastigheter påverkar främst
valet av upplåtelseform och valet av investering. Skatten har i de flesta länderna
både använts som ett medel för att få in skattepengar och för att påverka valet av
upplåtelseform (ECB, 2003). Fastighetsskatten ingår som en del i hushållens bo-
endekostnader. Det innebär att om fastighetsskatten ökar stiger boendekostnader-
na, vilket medför att hushållens betalningsvilja sjunker. Det finns således även en
grund för kapitalisering av fastighetskatten i form av dämpade huspriser (SOU
2004:36). Eftersom det inte finns en allmän utveckling mot minskade eller mer
riktade fastighetsskatter, kan man påstå att utvecklingen av fastighetsskatten inte
följer den allmänna bostadspolitiska trenden. Under 1990-talet har några länder
introducerat eller ökat fastighetsskatten, däribland Frankrike och Italien. Andra
länder har riktat skatten mot ägarfastigheter eller helt avvecklat den helt, vilket
Tyskland och Belgien är två exempel på (ECB, 2003).

Subventioner
Bostadsbidragen har i nästan alla europeiska länder alltid varit en direkt subven-
tion avsedd för mindre bemedlade grupper. Interventionen är inkomstrelaterad och
syftar till att sänka relativpriset på bostadskonsumtion. Enligt teorin kan effekter-
na av ökade direkta bidrag vara kapitalisering i högre hyror, ökad konsumtion av
andra varor som en följd av ökad disponibel inkomst och absorption4 (Enström
och Turner, 2001). Gemensamt för utvecklingen av bostadsbidrag i Europa var att
de statliga utgifterna för bidragen ökade i början av 1990-talet, vilket sågs som en
kompensation för minskade generella bidrag. Danmark och Finland är exempel på
länder som i början av 1990-talet ökade andelen hushåll som fick bostadsbidrag. I
Finland ökade även totalt utbetalade bostadsbidrag i procent av BNP. Allt detta
ökade kostnaderna för staten. För att motverka dessa kostnader har några länder
under senare delen av 1990-talet gjort kriterierna för bidragen mer selektiva
(Åhren, 2001). Portugal och Italien skiljer sig från de andra europeiska länderna
genom att inte ha något direkt bostadsbidrag. Istället ger dessa länder en skatte-
lättnad på hyran, vilken under 1990-talet har blivit behovsrelaterad (ECB, 2003).

Räntesubventioner används i princip av alla europeiska länder och har tidigare
varit generella i den meningen att de har riktats mot alla typer av hushåll och alla
typer av bostäder. En generell räntesubvention sänker kostnaderna för alla inves-
terare, vilka då kan ta ut en lägre hyra eller sälja till ett lägre pris och trots detta gå
med vinst (Holmans et al, 2002). Nästan alla europeiska länder har minskat och
riktat sina räntesubventioner mot specifika grupper av hushåll eller vissa typer av
fastigheter. Finland är ett exempel på ett land där man har valt att ta bort de gene-
rella räntesubventionerna och i stället riktat dessa till att enbart gälla unga första-
gångsköpare (Holmans et al, 2002). I Tyskland och Danmark har man i stället valt
                                                
4 Absorption innebär att hyresvärden kan höja hyran utan att hyresgästens boendekostnader ändras.
(se SOU 2001:24)
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att övergå till att enbart ge räntesubventioner för renovering (Turner och White-
head, 2001). Några länder som Storbritannien och Holland har under 1990-talet
helt fasat ut sina räntesubventioner (ECB, 2003).

I stället för subventioner har flera länder infört statliga och privata kreditgarantier
för lån. Detta skall öka låginkomsttagares möjligheter att äga sin bostad. Garanti-
erna gör att låneinstituten kan ge ut lån till låntagare med en högre risk, vilket
även syftar till att öka nyproduktionen. Låntagaren tar en del av risken genom att
kreditgarantierna är avgiftsbelagda. Både statliga och privata kreditgarantier har
ökat bland de europeiska länderna och har i stor utsträckning ersatt tidigare sub-
ventioner (Whitehead och Turner, 1996). Holland har infört kreditgarantier för att
öka möjligheten att låna för grupper som tidigare har haft svårt att få lån bevilja-
de. Minskningen av de generella subventionerna har påverkat vissa grupper mer
negativt än andra. Utökade finansiella alternativ för dessa grupper är ett sätt att
kompensera för dessa försämringar (Scanlon och Whitehead, 2004).

Regleringar
Hyresreglering är en intervention som förekommer i nästan alla europeiska länder.
Den avser att kontrollera hyressättningen och skall minska skillnader i hyresnivåer
mellan bostadsområden samt öka möjligheterna till bra boende för låginkomstta-
gare. Regleringen innebär att priserna per bostadsenhet fixeras under marknads-
priset. Kritiken mot hyresreglering är att det lägre priset lockar fler konsumenter
utan att något incitament för nyproduktion har skapats. Istället medför regleringen
mindre vinster för producenter och husägare. Effekten blir ett efterfrågeöverskott
vilket måste minskas genom att producenter och husägare kompenseras med andra
medel som exempelvis räntesubventioner (Hansson och Turner, 1977).

Gemensamt för de flesta länder är att hyresregleringen har liberaliserats och att
utvecklingen har gått mot mer marknadsmässiga hyror. Förändringarna av hyres-
regleringen har till viss del varit selektiva genom att endast omfatta specifika delar
av hyressektorn, exempelvis nyproducerade fastigheter. Finland är det enda landet
i Europa som under 1990-talet har valt att helt anpassa hyrorna till marknaden
genom att upphäva sin hyresreglering 1995. Utöver detta har de flesta europiska
länder gått mot ett hyresregleringssystem som tillåter indexering efter inflation
eller andra variabler som exempelvis renovering. Frankrike är ett land där de
flesta hyreskontrakt innehåller någon form av indexklausul (ECB, 2003).

Regleringar kring markplanering och byggnadsutformning är också en form av
bostadspolitisk åtgärd som påverkar bostadsmarknaden, framförallt genom att
byggkostnaderna ökar, vilket påverkar nyproduktion, hyra och pris. Graden av
markplanering skiljer sig åt mellan de europeiska länderna. Det enda som är ge-
mensamt är att nästan alla europeiska länder har gått mot flexiblare markregler
med mindre offentlig detaljreglering och mer privat inflytande. Tyskland är ett av
de länder som har minskat de lokala myndigheternas ensamrätt på markplanering
och öppnat upp för mer privat inflytande (Donner, 2000).

Det har även varit vanligt förekommande i Europa att reglera vilka typer av hus
som får byggas i ett visst område. Det har varit en del av utvecklingen mot mer
selektiva åtgärder på bostadsmarknaden. Syftet har varit att gynna produktionen
av hus med låg hyra. Frankrike och Luxemburg är exempel på länder som har
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infört lokala regler för att skapa områden med låg hyra. Utöver markplanerings-
reglerna har statliga regler om byggnadsmaterial, standard och byggprocedurer
varit vanligt förekommande i Europa. Utvecklingen av dessa regler har, likt reg-
lerna kring markplanering, gått mot ökad flexibilitet. Österrike har förenklat reg-
lerna genom att ha lättat på kraven om att bygga med specifika byggnadsmaterial
(Donner 2000). Utöver detta har den Europeiska Unionen kommit överens om
standardiseringar, obligatoriska tekniska uppmärkningar för byggindustrin, vilket
bland annat har medfört högre byggkostnader (Donner 2000).

En ytterligare reglering som berör bostadsmarknaden är sammanfogade med bo-
stadsfinansieringssystemen. Bland de europeiska länderna finns stora skillnader i
hur bostäder finansieras, vilket speglas i ländernas lagsystem. Det går inte att ob-
servera någon gemensam utveckling för vilka institutioner som tillhandahåller lån
eller vilka låneformer som dominerar. Inom finansmarknaden är trenden en fort-
sättning på den avreglering som började i slutet av 1980-talet. Detta har bland
annat skapat en ökad konkurrens som har lett till att låneinstituten på 1990-talet
har erbjudit fler instrument för bostadsfinansieringen (Turner, Whitehead och Ja-
kobsson, 1996).

En förändring inom bostadsfinansieringssystemen, som till stor del kan ses som en
följd av den ökade konkurrensen med låneinstrument, är att löptiderna och nivån
på lånet i förhållande till värdet på fastigheten (lone-to-value) har ökat bland
många europeiska länder. Trenden har även inneburit att fler länder har försökt att
genom lagändringar skapa bättre privata alternativ för låginkomsttagare och unga.
Det finns flera exempel på länder som har infört nya, utvidgade låneinstrument.
Storbritannien har t.ex. infört flexibla huslån med tillåtna över- och underbetal-
ningar. Danmark har introducerat lån där låntagaren under en period har rätt att
enbart betala räntan och Spanien har ökat möjligheterna för lån till fastighetsin-
vestering till exempel genom att ge lån upp till 100 procent av kostnaden (Scanlon
och Whitehead, 2004).
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4. Utvecklingen i Sverige

Sverige har i flera avseenden följt den europeiska trenden och gått från generella
interventioner mot en större andel selektiva medel. Eftersom Sveriges system i
början av 1990-talet kunde betecknas som mer generellt än systemen i de flesta
andra länder har neddragningarna på vissa områden även varit mer omfattande
(Turner och Whitehead, 2001).

Mål

De övergripande målen för bostadspolitiken har i stort sett varit de samma som i
resten av Europa. Bostadspolitiken skall ha som mål att alla hushåll skall ha till-
gång till bra och rymliga bostäder till en rimlig kostnad. Utöver detta konkreta
mål, som också återfinns i övriga länder i Europa, har den svenska bostadspoliti-
ken ytterligare mål. Det är mål om paritet och neutralitet, vilka uttolkas som att
skatter och subventioner inte skall diskriminera mellan årgångar (paritet) och
upplåtelseformer (neutralitet). Dessa mål, som de svenska interventionerna skall
relatera till, förklarar varför den svenska bostadspolitiken tidigare var mer gene-
rell än politiken i andra Europeiska länder (Englund, Hendershott och Turner,
1995). I kombination med en långt driven social välfärdsambition har därför Sve-
rige tidigare gjort en tolkning av målen som skiljer sig från de flesta andra länder i
Europa (Turner, 1996b).

Medel

De bostadspolitiska förändringarna i Sverige har likt övriga Europa skett på tre
plan; de har blivit mer behovsprövade, mer efterfrågebaserade samt mer inriktade
på åtgärder i beståndet än på nyproduktionen. Tabellen nedan ger en enkel över-
blick över hur de viktigaste bostadspolitiska interventionerna har förändrats i Sve-
rige under 1990-talet. I Tabell 4.2 redovisas de faktiska beloppen som förutses för
år 2004.
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Tabell 4.1. Förändringar i den svenska bostadspolitiken 1990-2002 (2004)

Intervention 1990 1998 2002 (2004)

Skatt Ränteavdrag 40 % 30 % 30 %

Fastighetsskatt
egna hem
hyresbostäder

1,4 %
2,5 %

1,4 %
1,5 %

1,5 % (1 % )
1,2 % (0,5 %)

Bostadsbidrag Generella Snävare regler Oförändrat

Räntebidrag
egna hem
hyresbostäder

4,9 %
2,7 %

Mindre bidrag
30 %

Har fasats ut helt
(30 %)

Subvention

Selektiva bidrag
till produktion

Mycket begrän-
sade

Mycket begrän-
sade

Investeringsbi-
drag
Investeringssti-
mulans

Hyresreglering Bruksvärdes-
systemet

Liknande med
mer marknads-
anpassning

Liknande med
mer marknads-
anpassning

Reglering

Finansiell Privata Bolåne-
institut introdu-
ceras

Statliga bolån
avvecklades

Fler instrument
Marknadsanpas-
sade
belåningsgrader

Källa: Turner och Whitehead, 2001, Ball, 2004 och ECB 2003

Beskattning
Sverige har under 1990-talet, likt flera av Europas länder, minskat skatteavdra-
gens (dvs skuldränteavdragens) andel av BNP. Det beror både på att Sverige har
ändrat kriterierna för skattelättnaderna och på att räntorna har sjunkit och att ny-
produktionens volym har minskat. Samtidigt kan de minskade skattelättnaderna i
sig ha gett upphov till en lägre nyproduktion (Lujanen, 2001).

Kriterierna för skattelättnaderna för tecknade bolån vid köp eller refinansiering av
fastigheter har förändrats genom att skatteeffekten av ett ränteavdrag, den s.k.
marginaleffekten, har sänkts.  Procentsatsen har minskats från 40 till 30 procent
av räntekostnaden på bolånet (Turner och Whitehead, 2001). Kriterierna för ränte-
avdragen är fortfarande kopplade till utbudet och avviker därmed från den euro-
peiska trenden att i större utsträckning rikta dessa mot efterfrågan. Sverige följer
däremot trenden genom att minska storleken på avdraget.

ROT-avdrag är ett exempel på en skattelättnad som har funnits i Sverige under
perioder, senaste perioden var mellan 1996 och 1999. ROT-avdragen var 30 pro-
cent för kostnader för byggnadsarbete på bostadshus. Avdragen kommer att åter-
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införas retroaktivt från den 15 april 2004 till 30 juni, 20055. Denna politik skall
främst ses som en åtgärd mot arbetslöshet i byggsektorn men får följder för reno-
veringen på bostadsmarknaden (Regeringen). ROT-avdragen är inte behovspröva-
de som i många andra europeiska länder. Kriterierna för dessa är fortfarande ur
den aspekten generella (RICS 2004, 114, Holmans, 2002, Skatteverket).

Genom ett särskilt investeringsstöd har momsen de facto sänkts för allt nybyg-
gande i Sverige. Det kan ses som en komplettering till de kvardröjande ränte-
bidragen. Ett tidsbegränsat investeringsbidrag har även införts för att stödja byg-
gandet av studentbostäder och hyresrätter. Syftet är att främja produktionen av
studentbostäder och hyresrätter i tillväxtområden.

Fastighetsskatten för småhus har varit relativt konstant med undantag från en höj-
ning i början av 1990-talet som sedan justerades ned. Fram till år 2004 har den
sedan sänkts successivt till den nuvarande nivån som är en procent av taxerings-
värdet. Skatten för hyreshus sänktes betydligt mer. Mellan 1990 och 2004 sänktes
den med två procentenheter. Konsekvensen blev att den svenska fastighetsskatten
är lägre för hyres- och bostadsrättssektorn än för ägda småhus. Genom skatte-
sänkningen har den svenska fastighetsskatten närmat sig en europeisk nivå (Luja-
nen, 2001 och SOU 2000:34).

Subventioner
Sveriges bostadsbidrag omfattade tidigare en betydligt större andel hushåll än i
övriga europeiska länder. Under senare delen av 1990-talet minskade bostadsbi-
dragens andel av BNP och andelen hushåll med bostadsbidrag markant, se tabell
4.1. 1997 infördes snävare behovsprövning för utdelningen av bidrag genom ex-
empelvis en begränsningsregel för hur stor bostadsyta som berättigar till bostads-
bidrag. Således har Sverige följt den selektiva trenden. I början av 2000-talet var
andelen bostadsbidrag av BNP på ungefär samma nivå som i exempelvis Dan-
mark och Finland (Åhren, 2001). Fortfarande är de svenska bostadsbidragen mer
generella än i flertalet Europeiska länder. Det kan illustreras med Storbritannien
där man i högre utsträckning har riktat bidragen mot låginkomsttagare (Donner,
2000).

De statliga räntesubventionerna till produktion av ägarbostäder har under 1990-
talet fasats ut för att under år 2000 helt avvecklas. Räntesubventionernas utveck-
ling visas i tabell 4.1. Det är en av de största förändringarna i den svenska bo-
stadspolitiken på 1990-talet. Tillsammans med avvecklingen av de statliga bolå-
nen har detta lett till att den statsstödda andelen av påbörjade bostäder har minskat
till hälften, I och med detta har Sverige närmat sig nivån för de andra nordiska
länderna (Lujanen, 2001). I samband med att räntebidragen avvecklades för egna
hem infördes, som nämnts ovan, selektiva investeringsbidrag, 2001, vilket var i
linje med trenden. Bidragen har införts med en tidsbegränsning6 och har riktats
mot nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder i områden med bostadsbrist.
Bidrag har även gått till ombildning av byggnader som tidigare används för annat
ändamål. Övergången från räntebidrag till investeringsbidrag var även ett sätt för
staten att förbättra kontrollera över sina framtida kostnader och att överföra en del
                                                
5 I skrivande stund är detta beslut ännu ej fattat, se www.skatteverket.se.
6 Bidragen är tillfälligt under åren 2002-2006 och ges endast så länge de i förväg avsatta medlen
(2,5 miljarder kronor) räcker. (Regeringens hemsida)
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av ränterisken på investerarna (Turner, Whitehead och Jakobsson, 1996). Genom
förändringarna mot investeringsbidrag och investeringsstimulans (se ovan) följer
Sverige den europeiska trenden att öka betydelsen av riktade bidrag till områden i
stort behov av renovering samt till byggande av hyresfastigheter (Ball, 2004).

Figur 4.1 Förändrade subventioner i Sverige, miljoner SEK

Källa: SCB

Tabell 4.2. Förslag till statsbudget för 2004. Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande (Anslagsbelopp miljoner kronor)

Bostadsbidrag 3 497
Räntebidrag m.m. 1 621
Fonden för fukt- och mögelskador      38
Åtgärder mot radon i bostäder           33
Bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet           25
Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder       600
Omstrukturering av kommunala bostadsbolag       153
Kommunala samverkansorgan m.m. Obetecknat anslag           35
…..
Summa 8 798

Skatteavvikelser (netto):
Investeringar i hyres- och studentbostäder        650
ROT-avdrag  1 400

Under 1990-talet har de statliga bolånen för byggsektorn avvecklats och systemet
för kreditgarantier utvecklats. 1992 ersattes systemet med statliga bolån av kredit-
garantier och från och med 1997 finansieras garantierna med kostnadstäckande
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garantiavgifter. Under 2004 ändrades reglerna för Statens bostadskreditnämnd och
kreditgarantier ges idag för 90 procent av ett marknadsvärde upp till maximalt två
miljoner kronor. Detta syftade till att göra garantierna mer intressanta även för
byggande i regioner med hög tillväxt och en hög prisnivå (Bostadskreditnämn-
den). Den här politiken skiljer sig från tidigare subventionspolitik genom att lån-
tagaren själv tar en del av ränterisken. Förändringarna från subventioner mot ga-
rantier liknar de som genomförts i andra länder En skillnad är att garantisystemet i
Sverige fortfarande är statligt.

Regleringar
En viktig reglering i Sverige berör hyressättningen av bostäder. Den baseras på
bruksvärdessystemet som bygger på förhandlingar mellan hyresgäster och hy-
resvärdar. Inga större förändringar har införts under senare år, men en viss mark-
nadsanpassning har skett inom ramen för systemet. En del av marknadsanpass-
ningen har skett genom att det äldre mer attraktiva bostadsbeståndet inom kom-
munala bostadsföretag burit en ökande del av de totala kostnaderna, vilket har
möjliggjort hyresreduceringar i det nyare och mindre attraktiva beståndet. Denna
typ av anpassning har gått mycket långsamt och graden av anpassning skiljer sig
mycket åt mellan kommunerna (Turner, 1996). Även om det sker långsamt har
påtryckningar från bland annat byggföretag och andra organisationer på bostads-
företagen att marknadsanpassa hyrorna ökat (Turner och Whitehead, 2001 och
Ball, 2004). Marknadsanpassningen har gjort att gapet mellan den faktiska hyran
och marknadshyran7 minskat påtagligt de senaste tio åren (Turner, 1996a). Även
om den svenska formen av hyresreglering skiljer sig från andra europeiska länder
går förändringen, marknadsanpassningen, åt samma håll. Lägenheter med högre
efterfråga får successivt högre hyra, det vill säga en mer efterfrågeanpassad regle-
ring.

Kommunerna i Sverige har ensamrätt på planeringen av markanvändning. Detalj-
planen som kommunerna är ålagda att ta fram är en överenskommelse mellan
kommun, markägare och allmänheten. Likt andra länder har Sverige öppnat för en
större konkurrens inom byggsektorn genom att lätta på den kommunala ensam-
rätten för markplanering. En annan förändring är att bygglovskravet inom detalj-
planerade områden har lättats och från 1995 togs bedömningen av fastighetens
tekniska egenskaper bort från bygglovsprövningen (Donner, 2000). Sverige har
sedan länge, jämfört med de flesta länder i Europa, haft starka statliga krav på
byggprodukter och byggprocessen. Byggreglerna skall sammantaget garantera en
minimistandard både för den som arbetar och för den som skall nyttja fastigheten.
1994 ersattes detaljkraven av ett funktionellt regelsystem, vilket har syftat till att
öka flexibiliteten. Sverige har därmed följt trenden genom att förenkla regelsys-
temet, men den svenska byggprocessen är fortfarande strängt reglerad (Donner,
2000)

Finansieringssystemet har i större utsträckning marknadsanpassats, vilket är i linje
med den europeiska trenden. Exempel på förändring som medfört en större mark-
nadsanpassning är att Sverige har gjort det möjligt för kommersiella banker att ge
bolån. Men trots den ökade möjligheten till konkurrens domineras marknaden
fortfarande av privata och statliga bolåneinstitut, vilka finansieras genom emitte-

                                                
7 Den hyra som hypotetiskt skulle råda vid fri prissättning (Antoni red, 1996)



19

ring av obligationer på marknaden. I ökad omfattning har dock instituten integre-
rats i de kommersiella bankernas verksamhet.

En förändring i finansieringssystemet är att nivån på lånet som låntagaren kan få
beviljat, i förhållande till värdet på fastigheten (loan-to-value) i allmänhet har ökat
från 60 procent till 75 procent. Ökningen av loan-to-value är en allmän trend i
Europa och är ingen politisk åtgärd utan snarare en anpassning till den ökade kon-
kurrensen (Scanlon och Whitehead, 2004). Sverige har till skillnad från flera eu-
ropeiska länder, tills helt nyligen haft ett krav på att den som lånar har en fast an-
ställning. För att minska risken när låntagaren ej har fast anställning används pri-
vata kreditgarantier eller bosparande, något som inte förekommer i Sverige
(Scanlon och Whitehead, 2004). En del av trenden på den europeiska bolåne-
marknaden har varit att löptiderna förlängts. Sverige har haft förhållandevis långa
löptider, vilket delvis kan förklaras av att bolåneinstitut står för en relativt hög
andel av marknaden, 85 procent. Eftersom bolåneinstitut är mer benägna att ta
större risker, och samtidigt ofta har en långfristig inlåning, kan detta ses som en
förklaring till de långa löptiderna. I flera europeiska länder har löptiderna ökat
trots att marknaden inte domineras av bolåneinstitut (Turner, Whitehead och Ja-
kobsson, 1996).

I appendix, tabell A.2, finns en översikt av de europeiska ländernas bostadspoli-
tiska interventioner som har beskrivits i kapitlen ovan.
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5. Effekter

Trendens faktiska effekt i relation till målen, tillgång på bostäder, rimliga kostna-
der och fördelning, kommer att analyseras med hjälp av statistik. Effekterna av
respektive mål i Europa beskrivs och jämförs med effekterna i Sverige. Det är
bara möjligt att påvisa en korrelation mellan effekt och intervention. Kausalitet
och entydiga samband är i regel svårare att påvisa.

Tillgången på bostäder

Nyproduktionens utveckling och andelen bostäder i hyresfastigheter används som
mått på interventionernas effekt i förhållande till målet om god tillgång på bostä-
der för alla hushåll i samhället. De viktigaste interventionerna för att nå målet om
nyproduktionen är de som styr utbjuden kvantitet, genom att påverka byggkostna-
derna. Interventionerna riktade mot efterfrågan, genom boendekostnaderna är
mindre viktiga eftersom efterfrågan är relativt prisoelastisk (Holmans et al, 2002).
Tabellen nedan visar utvecklingen av nyproducerade fastigheter mellan 1990 och
2001.

Tabell 5.1. Nyproduktionens förändring, 1990-2001. Färdigställda
fastigheter (*1000)

1990  1995 2000 2001Förändring
Belgien 44,5 38,7 38,9 41 -
Danmark 27,2 13,5 15,2 16,2 -
Tyskland 319 602,8 423 326,2 -
Grekland 120,2 70,9 89,4 nav -
Spanien 281 242,1 366,8 365,7 +
Frankrike 296 272,6 311,1 303,4 +
Irland 19,5 30,6 49,8 52,6 +
Italien 176,4 163,9 142,4 nav -
Luxemburg 2,5 2,8 1,7 nav -
Holland 97,4 93,8 70,7 73 -
Österrike 36,6 53,4 55,4 nav +
Portugal 65,8 68,4 110,5 108,3 +
Finland 65,4 25 32,7 30,6 -
Sverige 58,4 12,7 12,9 15,4 -
Storbritannien 202,7 199 180,4 nav -

Källa: Housing Statistics in the European Union 2003

Siffrorna över nyproduktionen i de europeiska länderna visar att utvecklingen
skiljer sig åt betydligt mellan länderna, men i en majoritet av länderna har nypro-
duktionen sjunkit under 1990-talet.

En orsak till denna utveckling är den bostadspolitiska trenden. Effekterna av tren-
den har inverkat negativt på möjligheterna att nå målet om nyproduktionens om-
fattning. Tidigare har räntesubventioner och statliga garantier hållit byggkostna-
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derna nere, medan subventioner och regleringar har hållit boendekostnaderna ne-
re. Detta har stimulerat till en ökad nyproduktion. En av de viktiga förändringar
som kan ha påverkat nyproduktionen är att många länder har riktat eller fasat ut
sina räntebidrag. Dessutom har flera länder riktat skattelättnader mot bostäder
med låg hyra, vilket har påverkat byggkostnaderna för andra typer av bostäder.

Ytterligare en del av trenden som kan ha dämpat nyproduktionen är att vissa län-
der har antagit en mer neutral hållning mellan ombyggnad och nyproduktion, till
skillnad från att främja nyproduktion. Tidigare generella utbudssubventioner och
skattelättnader har riktats mot renovering och ombyggnation, vilket har minskat
nyproduktionen (ECB, 2003). Nyproduktionen har till viss del även påverkats
negativt av förändringar i efterfrågan genom till exempel försämrade villkor för
huslån, däribland minskade räntesubventioner. Detta har ökat boendekostnaderna,
vilket har minskat efterfrågan och därmed dämpat nyproduktionen. Även minsk-
ningen av statliga garantier, lån och subventioner tillsammans med den dämpade
efterfrågan har lett till att fastigheter inte längre är en riskfri investering. Detta har
förstärkt den negativa effekten på nyproduktionen (Donner 2000).

Trendens påverkan på byggkostnadernas och boendekostnadernas utveckling kan
med andra ord förklara delar av den minskade nyproduktionen. För de flesta län-
der har detta bidragit till en minskad nyproduktion. En förklaring till att nypro-
duktionen i Holland och Storbritannien har sjunkit markant sedan 1990 att är att
räntebidragen har fasats ut under samma period. Även Danmarks nyproduktion
minskade markant mellan 1990 och 2000 i samband med att de tog bort generella
räntesubventioner och riktade dessa mot renoveringsverksamheten. Ytterligare en
anledning kan vara att risken för investeringar i dessa länder har ökat i och med de
förändrade interventionerna (Holmans och Whitehead, 2002, Donner, 2000).

Trots att alla länder har följt trenden mot ett minskat statligt stöd, och har haft
ökade byggkostnader, har några länder haft en ökande nyproduktionstakt. Spanien
och Irland är två länder vars nyproduktion har ökat trots att subventionerna har
minskat. En förklaring kan vara att Spanien har satsat på att främja investeringar i
fastigheter genom exempelvis ändrade lånevillkor. En förklaring till att trenden
inte har påverkat nyproduktionen i Irland är att det minskade stödet i större ut-
sträckning har kapitaliserats i högre fastighetspriser eller högre hyror. Om efter-
frågan är stor och har en låg priselasticitet kan de höjda byggkostnaderna tas ut i
form av ökade priser utan att producentens vinster, och därmed nyproduktionen,
påverkas.

Ytterligare ett land som har ökat sin nyproduktion är Österrike, vilka har liberali-
serat sin tidigare starka reglering kring byggnadsmaterial. Detta har ökat incita-
menten för nyproduktion, vilket kan vara en del av förklaringen till den ökade
nyproduktion (Donner, 2000). Även interventioner som inte har påverkat bygg-
kostnaderna har haft betydelse för nyproduktionens utveckling. En del av den bo-
stadspolitiska trenden har varit att minska hyresregleringens betydelse för hyres-
sättningen. Finlands nyproduktionstakt var mycket låg i början av 1990-talet och
ökade ungefär samtidigt som hyresmarknaden avreglerades (1995). Dessutom
infördes statliga garantier av lån för ägarfastigheter, vilket minskade risken vid en
investering (ECB, 2003). Gemensamt för alla länder är att ytterligare orsaker till
nyproduktionens utveckling kan ligga utanför bostadspolitikens område. En sådan
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kan vara att den lågkonjunktur som drabbade Europa under 1990-talet påverkade
investeringsviljan.

Andelen bostäder i hyresfastigheter är ett annat mått på målet om tillgången på
bostäder. Man ser då hyresbostäder som en omedelbart tillgänglig del av bestån-
det. Tabell 5.3 visar förändringen av den procentuella andelen bostäder i hyres-
fastigheter i beståndet mellan 1990 och 2000.

Tabell 5.3  Andelen bostäder i hyresfastigheter
I bostadsbeståndet totalt (procent)

1990 2000Förändring
Belgien 33 28 -
Danmark 45 40 -
Tyskland 61 60 -
Grekland 20 20 =
Spanien 15 10 -
Frankrike 42 42 =
Irland 18 16 -
Italien 25 19 -
Luxemburg 30 26 -
Holland 55 47 -
Österrike 41 41 =
Portugal 28 28 =
Finland 27 32 +
Sverige 44 41 -
Storbritannien 35 32 -

Källa: ECB, 2003, Tabell 3.1

Tabellen visar att andelen bostäder i hyresfastigheter har sjunkit något eller varit
konstant i majoriteten av de europeiska länderna (ECB, 2003). Detta stämmer väl
överens med förändringarna av subventionerna, vilka i många europeiska länder
har gynnat ägandet framför hyra. Förändringarna har för många länder motiverats
med ett mål om att ge invånarna en ökad möjlighet till att äga sin bostad. För des-
sa länder (exempelvis Storbritannien) har effekterna av trenden varit en ökad
möjlighet att uppfylla målet. Skattelättnader, ränteavdrag och statliga garantier har
blivit mer selektiva och främst riktats mot låginkomsttagare och unga och dess-
utom inriktats på att främst omfatta ägarsektorn. Utöver detta har skattelättnader-
na för hyreshus minskat avsevärt (ECB, 2003). Även förändringar på bolåne-
marknaden, genom förändrade lånevillkor, har haft en stark påverkan på incita-
menten för att äga. Följden har blivit att relativpriset mellan att äga och hyra skif-
tat till ägandets fördel.

De förändrade interventionerna skulle ha inneburit stärkta möjligheter till ägande
för unga och låginkomsttagare i många länder, men de ökade huspriserna, bl a
genom kapitalisering av subventionerna, har verkat i motsatt riktning. Denna mot-
verkande effekt kan förklara varför många länder haft en relativt konstant andel
hyresfastigheter.(Scanlon och Whitehead). Exempel på länder som har följt tren-
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den är Danmark och Storbritannien som har underlättat för bolån till vissa grup-
per, exempelvis låginkomsttagare. De stigande hyrorna (se ovan) och de minskade
stöden ökar också boendekostnaderna för hyresgäster vilket har påverkat relativ-
priset och minskat efterfrågan på hyresfastigheter. En lägre efterfrågan på hyres-
rätter har minskat incitamenten att producera hyresfastigheter och därmed påver-
kat andelen hyresfastigheter i förhållande till andelen ägarfastigheter (ECB,
2003). Trenden har även innefattat en ökning av bidrag för renovering, och i
kombination med de minskade skattelättnaderna för nyproduktion av hyresfastig-
heter, har detta gjort att privata hyresfastigheter med stort renoveringsbehov, i
större utsträckning rustats upp och ombildats (Ball, 2004). Ombildningen av hy-
resfastigheter har varit störst i länder där ägarandelen varit mindre, exempelvis
Belgien och Italien. Där har ombildningen haft en stor påverkan på andelen hyres-
fastigheter (Ball, 2004).

Utvecklingen av en mer marknadsanpassad hyresreglering kan ha stimulerat byg-
gande av hyresfastigheter, i motsats till förändringen av andra interventioner, dvs
minskade subventioner och ökade skatter. Finland är det enda land där andelen
hyresfastigheter har ökat det senaste decenniet. Att Finland som tidigare nämnts
upphävde sin hyresreglering kan ha påverkat andelen hyresfastigheter (Donner,
2000). Utöver detta är det troligt att faktorer som inte är en del av den politiska
trenden har påverkat incitamenten för att äga, som till exempel att sjunkande rän-
tor har sänkt ägarkostnaderna (Scanlon och Whitehead, 2004)

Effekter i Sverige

Minskningen av nyproduktionen har relativt sett varit stor i Sverige. Sverige har
följt den europeiska trenden och minskat subventionerna, vilket har påverkat
byggkostnaderna och därmed utbudet (Whitehead och Turner, 2001). Till exempel
har Sverige likt Storbritannien och Holland helt fasat ut räntebidragen, vilket har
ökat kostnaderna för investeringar och överfört ränterisken från staten till investe-
rarna. Efterfrågan har också påverkats genom förändrade boendekostnader på
grund av bland annat minskade subventioner. Nyproduktionen har därmed mins-
kat som en följd av både förändrad efterfråga och utbud, på samma sätt som i öv-
riga Europa. Den höga nyproduktionstakten i slutet av 1980-talet, skatteomlägg-
ningen samt hyresregleringen skiljer Sverige från flera andra länder och har gjort
att den svenska nyproduktionen har minskat mer än flertalet andra europeiska län-
der.

Den höga nyproduktionen i slutet av 1980-talet har bidragit till att den procentu-
ella minskningen i Sverige, vid jämförelsen med den genomsnittliga minskningen
av nyproduktionen i Europa, blev mycket stor. Efterfrågan blev mättad och i
många kommuner fanns ett stort antal vakanser. Nybyggnation var inte längre lika
nödvändig. Skatteomläggningen bidrog också till högre byggkostnader och ökade
boendekostnader. Byggkostnaderna låg därför 1999 30 procent över genomsnittet
i EU, vilket har påverkat omfattningen av effekterna. Den oförändrade hyresregle-
ringen kan också ha minskat incitament för nybyggnation. Eftersom hyresregle-
ringen endast har ändrats marginellt, samtidigt som subventioner och skattelättna-
der tydligt har minskat, har detta påverkat incitamenten för byggande av hyresfas-
tigheter (Ball, 2003, Englund, Hendershott och Turner, 1995). Detta har dämpat
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nyproduktionen som helhet samt påverkat andelen bostäder i hyresfastigheter i
förhållande till ägarfastigheter.

Sverige tillhör en grupp av europeiska länder med en andel bostäder i hyresfastig-
heter på över 40 procent (tillsammans med Tyskland, Holland, Österrike, Frankri-
ke och Danmark). Förändringen av andelen är ungefär densamma för alla länder i
denna grupp. Sverige har inget mål om att öka möjligheterna till ägande som flera
av de europeiska länderna har. I stället finns neutralitetsmålet. Som en följd av
detta har Sverige inte förändrat sina interventioner för att öka möjligheterna till
ägande. Trots att Sverige inte har ett mål om ägande, eller har riktat stöd specifikt
mot ägarsektorn, har andelen bostäder i hyresfastigheter minskat. Orsaken till
detta kan vara att både efterfrågan och utbudet har påverkats av förändrade skat-
telättnader och subventioner genom trenden. Förändringen kan för Sveriges del
bero på att det finns lite incitament för nyproduktion av hyresfastigheter, vilket
bland annat beror på hyressättningen. Den minskade nyproduktionen, utbudet, kan
ha gett en tydlig effekt på andelen hyresfastigheter, eftersom den svenska nypro-
duktionen idag främst består av ägarfastigheter riktade mot höginkomsttagare
(Whitehead och Turner, 2001). Målet om neutralitet mellan att hyra och äga har
påverkat tidigare skatter och subventioner. Effekterna av trenden har bidragit till
att det har blivit dyrare att hyra än att äga, vilket påverkar måluppfyllelsen (Don-
ner, 2000). Ombildningen från hyresfastigheter till bostadsrätter har, liksom i res-
ten av Europa, haft en marginell betydelse eftersom detta i princip enbart har skett
i Stockholm och Göteborg.

Tolkningen av målet om tillgång på bostäder skiljer sig mellan länderna i Europa.
Sveriges tolkning av goda bostäder resulterar i högt satta mål för exempelvis stan-
dard, vilket gör att Sverige har en jämförelsevis god kvalitet på bostadsbeståndet,
men också en hög genomsnittlig boendekostnad. Sverige har valt att utforma de
bostadspolitiska ingreppen på ett likartat sätt som i övriga Europa, samtidigt som
man valt att hålla kvar sina mål. Effekterna på nyproduktionen och andelen hyres-
fastigheter i Sverige liknar därmed utvecklingen i Europa. Denna utveckling för-
svårar måluppfyllelsen.

Rimliga boendekostnader

För att uppnå målet om rimliga boendekostnader är interventionernas effekter på
pris- och hyresutvecklingen av stor betydelse. Effekterna uppnås genom interven-
tioner som påverkar utbjuden och efterfrågad kvantitet. Interventioner avsedda för
utbudssidan har en viktig inverkan på utvecklingen genom att förändra byggkost-
naderna. På efterfrågesidan har pris och hyror främst påverkats genom interven-
tioner som har förändrat boendekostnaderna. Hyresutvecklingen och prisutveck-
lingen behandlas i olika stycken eftersom de var och en för sig relaterar till för-
delningsmålet. Graferna nedan visar förändringar av real hyra mellan 1980 och
2001, omräknat i rådande priser år 1995.



25

Figur 5.1   Förändring av real hyra (Index 1995 = 100)

Belgien      Irland            Holland
 Spanien          Luxemburg      Grekland

  Tyskland     Italien      Portugal
    Frankrike        Österrike

 Danmark     Sverige
   Finland           Storbritannien

Källa: figur 3.1 från ECB, 2003, Kvalitetsförbättringar kan utgöra en del av hyresökningen, om detta inte är
justerat för i hyresstatistiken.

Figurerna ovan visar att de flesta europeiska länderna under 1990-talet har haft
stigande reala hyror. Boendekostnaderna har ökat i förhållande till andra kostna-
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der. Även om skillnader i hyresstatistik gör att hyrorna inte är direkt jämförbara
ger figurerna en bra approximation. Dessa stigande hyror har gjort att boende-
kostnaderna har ökat markant i de flesta länderna, vilket försvårar måluppfyllel-
sen. Om landet inte haft en mycket låg hyresnivå tidigare innebär de ökade hyror-
na att landet har frångått målet om rimliga boendekostnader. Byggkostnaderna
utgör en viktig del av hyrorna och byggkostnadernas ökning står därför för en
betydande del av hyresökningen. En mindre reglerad hyresmarknad har också haft
en direkt effekt på hyrorna och kan utgöra en annan viktig del av förklaringen
(ECB, 2003).

Finland och Irland står för de största hyreshöjningarna sedan 1995. Finland
släppte sin hyresreglering fullständigt 1995, med följden att hyrorna och de pri-
vata investeringarna i hyressektorn ökade. Finland avvecklade under samma peri-
od även sina räntesubventioner för byggande av fastigheter, vilket ytterligare bi-
drog till hyreshöjningen (Donner 2000). Irland har sedan tidigare ingen hyresreg-
lering men har under 1990-talet ökat sin andel hyresbidrag. Dessa kan ha absorbe-
rats i högre hyror. Irlands byggkostnader har ökat likt övriga Europa samtidigt
som deras nyproduktion har ökat. Det visar att byggkostnaderna kan ha kapitalise-
rats i högre hyror (Donner, 2000, Ball, 2004).

I Danmark har hyrorna haft en mycket liten variation under perioden8. En förkla-
ring kan vara att man inte har följt trenden. Den danska hyresregleringen är fortfa-
rande av stor betydelse och  begränsar möjligheterna till hyreshöjningar (Karlberg
och Victorin, 2001). Portugal är det land som har gått mot utvecklingen och haft
svagt sjunkande real hyra9.  En orsak kan vara att den privata hyresmarknaden i
landet är starkt tudelad med äldre hyreskontrakt som har en mycket låg hyra och
nyare kontrakt med mycket höga hyror (Donner, 2000). Portugals avvikelse från
trenden har därför inte någon signifikant betydelse för jämförelsen.

Förändringen av småhuspriser relaterar också till målet om rimliga boendekostna-
der och trenden har även påverkat utvecklingen av småhuspriserna. Tabellen ned-
an visar den procentuella förändringen av reala priser på nyproducerade småhus,
mellan 1995 och 2001.

                                                
8 Kan bero på begränsad tillgång till data (ECB,2003)
9 Kan bero på begränsad tillgång till data (ECB,2003)
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Tabell 5.2 Real husprisförändring 1995-2001, i procent per år
(nyproducerade bostäder)

Förändring
Belgien 3,06 +
Danmark 5,99 +
Tyskland -0,46 -
Grekland 4,27 +
Spanien 4,94 +
Frankrike 3,43 +
Irland 13,05 +
Italien -0,88 -
Luxembourg 3,55 +
Holland 9,53 +
Österrike -3,44 -
Portugal 1,64 +
Finland 5,54 +
Sverige 6,05 +
Storbritannien 7,65 +

Källa: Eurostat, 2001

Graferna nedan visar den reala prisutvecklingen över en längre period.
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Figur 5.2   Reala huspriser (index 1995=100)

Belgien      Irland            Holland
 Spanien          Luxemburg      Grekland

        Tyskland     Italien      Portugal
    Frankrike        Österrike

 Danmark     Sverige
   Finland           Storbritannien

Källa: ECB 2003, figur 2.1, Tyskland refererar till huspriser i Västtyskland

I tabellen och graferna ovan visas att i alla länder utom i Italien, Österrike och
Tyskland, har priserna på småhus ökat under senare delen av 1990-talet. De nega-
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tiva prisförändringarna i Italien och Tyskland är marginella men visar ändå på en
dämpad utveckling i förhållande till resten av Europa. Dessa båda länder har un-
der 1990-talet förändrat sin politik i enlighet med trenden. Tysklands förändringar
är missvisande att jämföra med, eftersom Öst- och Västtyskland slogs ihop under
1990-talet. En bostadspolitisk förklaring till Italiens dämpade prisutveckling kan
vara att de införde fastighetsskatt under denna period, vilket kan ha kapitaliserats i
lägre priser. Men de främsta orsakerna till Italiens dämpade prisutveckling hör
inte ihop med trenden eller avvikelse från trenden utan till största del med en all-
män osäkerhet i ekonomin och högre räntor än i övriga Europa. Österrikes ut-
veckling kan förklaras av inhemska ekonomiska faktorer i kombination med att de
har förenklat regleringarna för byggsektorn (Ball, 2003).

De ökade priserna kan förklaras av ungefär samma orsaker som de ökade hyrorna.
Den främsta orsaken är de ökade byggkostnaderna. De minskade subventionerna
och skattelättnaderna kan ha kapitaliserats i högre priser, genom just ökade bygg-
kostnader. I teorin skall de ökade priserna öka nyproduktionen och därmed dämpa
den initiala prisökningen. Det är möjligt att nyproduktionen i Europa inte har
hunnit anpassa sig till det nya prisläget, vilket kan bero på att nyproduktionen
anpassar sig långsamt. Prisökningen kan även bero på att efterfrågan på nyprodu-
cerade småhus är oelastisk för prisförändringar. Det vill säga att efterfrågan inte
begränsas av prisökningar i större utsträckning (ECB, 2003). Efterfrågan kan ha
påverkat priserna genom att flera stöd och låneformer har riktats till låginkomstta-
gare för att dessa skall ha möjlighet att äga sitt hem. I till exempel Frankrike har
man följt trenden och först begränsat skattelättnaderna till att gälla bara lågin-
komsttagare. Denna grupp har tidigare inte efterfrågat ägarfastigheter, vilket kan
ha förstärkt prisutvecklingen (Donner, 2000 och Scanlon och Whitehead, 2004).
Hyresökningen och prisökningen har påverkat alla europeiska länders boende-
kostnader och därmed deras förhållande till målet om rimliga boendekostnader.

Effekter i Sverige

De svenska hyreshöjningarna ligger i linje med utvecklingen i de andra europeis-
ka länderna. De reala hyrorna har, i jämförelse med andra europeiska länder, ökat
kraftigt under 1990-talet med den största ökningen mellan 1990 och 1991 (30 pro-
cent), efter skattereformen. Hyreshöjningarna har under andra hälften av 1990-
talet motsvarat höjningarna i övriga europeiska länder (Donner, 2000). Sverige
har följt trenden mot mer selektiva och mer individbaserade subventioner som
exempelvis övergången från räntebidrag till investeringsbidrag. Ökade kostnader
för hyresvärdar, som medfört stigande hyror, har ökat boendekostnaderna. Effek-
terna av en förändrad svensk bostadspolitik har genom ökade hyror och priser
försvårat uppfyllelsen av målet om rimliga boendekostnader. Detta gör att den
svenska utvecklingen ligger i linje med övriga Europa. Liberaliseringen av hyres-
sättningen i Sverige har minskat betydelsen av hyresregleringarna, vilket också
har påverkat ökningen av hyrorna något (ECB, 2003). Denna effekt har troligtvis
varit mindre i Sverige än i andra länder eftersom det svenska systemet fortfarande
är kostnadsbaserat och marknadsanpassningen har skett i en mycket långsam takt.

I Sverige har stora delar av hyreshöjningen, utöver trenden, tillskrivits ökade indi-
rekta skatter för fastighetsbolag (Whitehead och Turner, 2001). Ett exempel är att
allmännyttiga bostadsbolag sedan 1994 har samma skatteskyldighet som andra
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hyresvärdar. Det är ett utslag av ambitionen att bredda skattebaserna. Andra län-
der har haft ett skattesystem som gynnat ägande medan Sverige har haft en uttalad
neutralitetsprincip. Även systemet med den svenska allmännyttan kan ses som en
del av orsaken till hyreshöjningen. I samband med att allmännyttiga bostadsbolag
blev skatteskyldiga ökade vinstmarginalen för privata hyresvärdar från 8 till 23
procent mellan 1988 och 1997, medan motsvarande siffror för de allmännyttiga
bolagen ändrades från 3 till 5 procent. Detta berodde på att kostnaderna för all-
männyttiga bolag ökade i högre utsträckning än för privata. De kommunala bola-
gen höjde sina hyror som en följd av ökade kostnader medan de privata värdarna
kunde höja sina hyror i motsvarande takt och därmed kunde öka sin vinstmargi-
nal.

Hyreshöjningen kan ses som en följd av en förändring av en tidigare fördelaktig
behandling av allmännyttiga bolag (Donner, 2000). Även den svenska husprisut-
vecklingen liknar den som har observerats i övriga Europa (ECB, 2003). De
svenska byggkostnaderna har som beskrivits ovan påverkats av de minskade sub-
ventionerna. I Sverige har dessutom den svenska skatteomläggningen i början av
1990-talet, vilken bland annat ökade momsen på byggnadsmaterial, bidragit starkt
till byggkostnadernas kraftiga ökning (Englund, Hendershott och Turner, 1995).
Byggkostnaderna i Sverige låg 1999 över EU-genomsnittet (Ball, 2003). Prisut-
vecklingen i Sverige kan alltså till större utsträckning än i övriga Europa bero på
kapitaliserade byggkostnader.

Fördelningsmål

Målet om fördelning interagerar med målen om tillgång till bostäder och målet om
rimliga boendekostnader. De effekter som har påverkat de andra två målen har
även påverkat fördelningsmålet. Det som främst har påverkat målet om fördelning
är förändringar av boendekostnaderna. Boendekostnaderna har påverkats av tren-
den som består i att generella subventioner och skattelättnader har minskat till
förmån för selektiva insatser, främst riktade mot efterfrågesidan. Fördelningsef-
fekterna har inneburit att vissa grupper har påverkats mer negativt än andra (Tur-
ner, 2001). I några europeiska länder har relativpriset mellan att hyra och äga
ökat. Det har blivit dyrare att bo i en hyresfastighet än i en ägarfastighet, vilket
framförallt har påverkat de grupper som inte har möjlighet att äga. Detta är ett
exempel på hur den centrala trenden har påverkat fördelningsmålet.

Fördelningseffekterna har motverkats genom att de har kompenserats med selek-
tiva interventioner på efterfrågesidan. Subventioner och skattelättnader har riktats
mot de grupper som påverkats mer negativt än andra av trenden. Bostadsbidrag
har i de flesta länder använts för att kompensera grupper, vilka har påverkats ne-
gativt av förändringarna. Att rikta ränteavdrag till låginkomsttagare är en annan
form av kompensation för att kompensera dessa grupper.

Effekter i Sverige

Effekterna av den bostadspolitiska trenden har påverkat fördelningsmålet genom
att boendekostnaderna i Sverige har ökat mer än KPI och bostadsutgifternas andel
av hushållens disponibla inkomst har ökat under perioden (SCB). Dessutom har
skillnaderna mellan hög- och låginkomsttagares bostadsutgiftsandel ökat (Turner,
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2001). Detta har försvårat måluppfyllelsen. Fördelningsmålet har i Sverige även
innefattat principen att kostnaden för att hyra och äga sin bostad skall vara jämsto-
ra, dvs. neutralitetsmålet. En av effekterna av att Sverige har följt den bostadspo-
litiska trenden har dock blivit att relativpriset för att hyra har ökat, de minskade
subventionerna har drabbat hyressektorn hårdare. Även detta har försvårat må-
luppfyllelsen.

Samtidigt som Sverige har följt trenden och infört mer selektiva interventioner har
Sverige till skillnad från andra länder inte kompenserat de grupper som har drab-
bats mest negativt. Sverige har i mindre utsträckning riktat subventionerna och
skattelättnaderna mot de grupper som har drabbats mest negativt (Turner, 2001).
Bostadsbidrag är ett vanligt sätt att kompensera men i Sverige har bostadsbidra-
gen minskat. De svenska bostadsbidragen har tidigare omfattat en betydligt större
andel hushåll än i övriga europeiska länder, i och med minskningen har andelen
bostadsbidrag av BNP i Sverige sjunkit till ungefär samma nivå som i andra län-
der (Donner, 2000). Sammanfattningsvis har den bostadspolitiska trenden i Euro-
pa bidragit till en minskad nyproduktion, minskad andel bostäder i hyresfastighe-
ter samt ökad pris- och hyresnivå.
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6. Slutdiskussion

Den europeiska trenden har inneburit att de bostadspolitiska interventionerna har
utformats mer selektivt. Sverige har på flera områden följt trenden i Europa. Stora
förändringar har genomförts, utgiftsnivåer för olika typer av interventioner har
minskat och de bostadspolitiska interventionerna har utformats mer selektivt. Un-
der samma period har, i likhet med den europeiska utvecklingen, nyproduktionen
minskat, andelen bostäder i hyresfastigheter sjunkit och hyror och småhuspriser
ökat. Tabell 6.1 visar exempel på hur Sverige följt trenden.

Tabell 6.1. Förändringar i Sverige som har skett i enlighet med den euro-
peiska trenden.

Medel Förändrade bostadspolitisk medelsanvändning

Mer behovsprövade
interventioner

Mer interventioner
riktade mot efter-
frågan, till skillnad
från utbudet

Mer stöd till renove-
ringar än för nybygg-
nation

Skatt Investeringsstimulans,
riktas mot grupper av
individer, t ex studen-
ter och äldre.

- ROT-avdrag

Subvention Bostadsbidragen har
minskat och har fått
strängare begränsning-
ar.

Räntebidragen, som
tidigare följde med
fastigheten, har
delvis ersatts av
investeringsbidrag.

Investeringsbidragen
gäller även ombildning
till bostäder till bl.a.
vindslokaler.

Reglering Kreditgarantier har
ersatt bolån.

Mer marknadsan-
passad hyressätt-
ning.

Utvecklingen av den svenska bostadspolitiken skiljer sig ifrån den europeiska
trenden i två avseenden. För det första var utgiftsnivåerna för exempelvis bostads-
bidrag och räntebidrag i början av 1990-talet var mycket höga i Sverige. Följden
av att Sverige har följt den bostadspolitiska trenden, och därigenom närmat sig
andra länders nivåer, har blivit mer omfattande neddragningar eftersom utgångs-
nivån var högre. Den andra skillnaden är att Sverige valt att följa den selektiva
trenden endast i viss utsträckning. Effekterna av trenden, i form av exempelvis
ökade boendekostnader, har inte kompenserats med selektiva åtgärder på andra
områden. Andra länder, som Finland, har valt att delvis kompensera grupper som
har påverkats negativt av trenden med ytterligare selektiva åtgärder. I Sverige har
de som drabbats av övergången till mer selektiva interventioner inte kompenserats
med andra bostadspolitiska interventioner, med viss reservation för blygsamma,
riktade investeringssubventioner. En orsak till detta kan vara att Sveriges sociala
sektor i större utsträckning kompenserar för fördelningseffekter än vad som är
norm i flera andra länder.
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Trenden har, som beskrivits ovan, i Europa delvis gett upphov till effekter som
mindre nyproduktion, mindre andel bostäder i hyresfastigheter och ökad hyra och
pris. Detta har lett till att flera europeiska länder i dessa avseenden har frångått
sina mål om tillgång på bostäder, rimliga boendekostnader och fördelning. De
förändrade interventionerna har lett till liknande effekter i Sverige och därmed har
även Sverige gått ifrån sina bostadspolitiska mål. Formuleringen av de övergri-
pande målen för bostadspolitiken i Sverige liknar de europeiska. Däremot skiljer
sig tolkningen av målen från flertalet andra länder. Bostadspolitik har länge varit
en del av den svenska välfärdspolitiken och har utformats så att det exempelvis
inte har skapats några slumområden och att en bostad i allmännyttan för de flesta
är ett fullgott alternativ till den privata sektorn (Turner,1996b.). Eftersom inter-
ventionerna i den svenska bostadspolitiken i större utsträckning liknar de europe-
iska är det tänkbart att även tolkningen av målen kommer att förändras. Mot detta
talar utvecklingen i de andra nordiska länderna, främst Finland och Norge, vilka
har liknande mål som Sverige men sedan tidigare en mer selektivt utformad poli-
tik. Utifrån studier av de andra nordiska länderna skulle Sverige kunna behålla
sina mål, om de selektiva åtgärderna förstärks och får en tydlig inriktning mot
grupper som har missgynnats av nedrustningen i generella subventioner.
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Appendix

Tabell A.1. Byggpriser i de europeiska länderna under 1990-talet (in-
dex=1990)

År Österrike Belgien Danmark Frankrike Västtyskland Irland
1990 100 100 100 100 100 100
1991 118,95 82,05 100,26 167,00 112,00 96,37
1992 125,46 106,81 137,04 151,68 121,08 99,22
1993 129,18 103,97 168,74 91,39 127,33 97,06
1994 131,22 108,21 163,46 17,53 128,80 101,67
1995 136,40 110,68 180,84 -33,09 133,12 107,39
1996 135,13 122,59 163,73 -17,07 128,92 118,09
1997 135,80 129,47 163,88 43,53 125,72 140,44
1998 139,65 146,23 175,03 54,80 123,60 178,20
1999 142,41 176,43 201,57 35,94 121,55 211,91
2000 140,11 183,79 199,31 190,66 118,87 242,19
2001 213,19 178,21 186,17 325,47 116,96 274,43
2002 138,43 178,88 177,14 419,80 114,44 297,06

År Italien Holland Spanien Sverige
Storbritan-

nien
1990 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1991 110,13 101,19 106,44 150,13 96,28
1992 116,05 104,66 104,70 130,32 85,01
1993 115,14 107,08 105,18 94,32 75,21
1994 117,04 112,27 104,45 71,07 78,46
1995 112,31 119,82 110,78 80,79 86,11
1996 111,38 129,23 112,60 89,30 88,31
1997 114,58 134,37 113,31 102,55 91,05
1998 115,02 143,84 117,30 129,30 100,01
1999 116,87 158,25 116,80 145,59 116,30
2000 121,40 177,98 127,46 199,85 131,82
2001 124,96 197,65 139,37 270,29 141,66
2002 133,63 216,49 147,22 294,11 149,64

Källa: OECD
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Tabell A.2 Bostadspolitiska interventioner i Europa (tillämpade nu eller nyligen)
Kategori Intervention FR SP H DK BE IT IR G Fl S UK

Skatt Ränteavdrag •  • • •  •    • •

 Hyresbetalningar avdragsgilla      • •     

 Fastighetsskattelättnader för låginkomst-
tagare

  •        •

 Fastighetsskatt • • • •  •   • • •

 Skattelättnader för produktion av
“affordable housing”

       •    

Subvention Bidrag vid första bostadsköpet  •      •   •

 Bidrag till låginkomsttagare som köper
bostad

          •

 Renoveringsbidrag till låginkomsttagare           •

 Hyresvärdar för "social housing" undan-
tagna från inkomstskatt

  • •    •   •

 Subventionerade bolån för låginkomst-
hushåll

• • •         

 Bostadsbidrag • • • • •  • • • • •

  Ränta och driftskostnader är avdragsgilla
för hyresvärdar

       •   •

 Fördelaktiga skattvillkor för bolåneinsti-
tut och liknande

       •    

Reglering Fastighetsskattelättnader för nyproduce-
rade/ renoverade fastigheter

•         • •

 Låginkomsttagare betalat lägre moms •           
 Bidrag för produktion eller renovering av

"affordable housing"
• •      •  • •

 Subventionerade lån för investeringar i
"affordable housing"

• •      • • •  

 Mark tillhandahålls billigt eller gratis för
"affordable housing"

 •    •     •

Källa: Bearbetning efter Holmans et al, 2002

FR = Frankrike, SP = Spanien, H = Holland, DK = Danmark, BE = Belgien, IT = Italien,
IR = Irland, G= Grekland, FI = Finland, S = Sverige, UK = Storbritannien
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Tabell A.3 Huvudsakliga förändringar gällande hyresregleringar under 1990-talet 
Belgien Infört fria hyresförhandlingar med fasta kontrakt
 Limits set to new short-term agreements.
Danmark  Fastigheter byggda efter 1991 undantagna från hyresregleringen.
Tyskland Minskat övre gräns för hyresökningar under en treårsperiod till 20%.
 Minskat uppsägningsperiod för hyresgästen till tre månader.
Grekland Infört fri hyressättning för nya kontrakt. Infört en minsta kontraktstid på tre år.
Spanien Infört en minsta kontraktstid på fem år (om hyresgästen vill); KPI-indexering,
Frankrike Liberaliserat nya kontrakt.
Irland Inga signifikanta regleringar för hyreskontrakt.
Italien Introducerat fritt förhandlingsbara, tidsbestämda kontrakt
 Infört två typer av fria kontrakt: fritt förhandlingsbara på individnivå och
 kontrakt där den årliga hyresshöjnigen förhandlas kollektivt mellan hyresvärd och -gäster.
Luxemburg Inga större reformer har genomförts
Holland Liberaliserat dyrare segment av hyresmarknaden
Österrike Introducerat mer indexering
Portugal Möjliggjort för begränsning av kontraktens löptid
 Möjliggjort för olika former av indexering under speciella omständigheter
Finland Gradvis upphävning av hyresregleringen, efter 1995 är hyrorna är fria från
 statlig kontroll, det ska dock inte vara överpris (i juridisk mening)
Sverige Inga större reformer har genomförts
Storbritannien Inga större reformer har genomförts
Källa: ECB, 2003 Appendix 1, tabell A.1

Tabell A.4 Förändringar av skatter och subventioner under 1990-talet 
Belgien Infört restriktion av skattelättnader för fastighetsskatt på ägarfastigheter:
 ökat transaktionsskatterna, Infört moms på nya fastigheter
Danmark Avvecklat skatteincitament för husinvesteringar; ökad stämpelskatt
Tyskland Minskat skattelättnader och räntesubventioner, avvecklat fastighetsskatten,
 ökat transaktionskostnader
Grekland Höjt fastighetsskatten och transaktionskostnaderna på grund av skatteskäl,
 indroducerat skatt på stora fastigheter
Spanien Minskat skattelättnader för andrahands- och hyresfastigheter

Frankrike
Höjt fastighetsskatten, avvecklat skatt på hyresintäkter, infört skattelättnader för låginkomstta-
gare

 minskat transaktionsskatterna
Irland Minskat ränteavdragen, helt avvecklat dessa för hyresvärdar, avvecklat fastighetsskatten
Italien Introducerat lokal fastighetsskatt,
 skattelättnader för ägarfastigheter och vissa kategorier av hyresvärdar
Luxemburg Introducerat ytterligare bidrag för arkitektkostnader,
 ökat amorteringsmöjligheterna för hyresfastigheter
 ökat ränteavdraget, introducerat generella räntebidrag för boendeyta,
 ökat statligt stöd för medelinkomsttagare
 introducerat momsåterbetalning för nya fastigheter och renoveringar,
Holland Minskat skattelättnaderna för räntebetalningar och riktat dessa mot huvudbostaden,
 infört subventioner för låginkomsttagare som är förstagångsköpare
Österrike Minskat indirekta subventioner, etablerat banker för byggande
Portugal Infört restriktioner och senare helt fasat ut räntesubventioner för nya lån
Finland Infört statliga garantier för lån till ägarfastigheter
Sverige Ökat fastighetsskatten,
 Fasat ut räntebidrag för egna hem
Storbritannien Fasat ut systemet med räntebidrag
Källa: ECB, 2003 Appendix 1, tabell A.2


	1. Inledning32. Teori3Mekanismer på bostadsmarkn�
	2. Teori
	Mekanismer på bostadsmarknaden
	Statens interventioner på marknaden
	Mål
	Medel
	Effekter


	3. Utvecklingen i Europa
	Mål
	Medel
	Beskattning
	Regleringar


	4. Utvecklingen i Sverige
	Mål
	Medel
	Reglering
	Hyresreglering
	Beskattning
	Subventioner
	Regleringar


	5. Effekter
	Tillgången på bostäder
	Effekter i Sverige

	Rimliga boendekostnader
	Effekter i Sverige

	Fördelningsmål
	Effekter i Sverige


	6. Slutdiskussion
	Litteraturförteckning
	Appendix

