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V årens havererade bostadssamtal sänder oroväckande signaler om 
att regeringen och riksdagen inte är beredda att fullt ut ta ansvar 
för krisen på bostadsmarknaden. Att bostadsfrågan är problematisk 

i hela landet är uppenbart när 240 av 290 kommuner uppger att de har 
en bristsituation. Lika uppenbart är det att Stockholmsregionen har en 
särproblematik.

Här har bristen på bara några få år utvecklats till en kris som slår mot 
jobb, tillväxt och konkurrenskraft, men också mot vårt internationella 
rykte. BBC:s reportage från i våras med rubriken ”Tror du att det är 
dåligt där du bor?” målar ut Stockholms bostadsmarknad som närmast 
katastrofal. Det är knappast bra reklam för Stockholm i internationella 
talang-, investerar- och företagskretsar. 

I väntan på att politiken ska göra sitt jobb har vi i alla fall gjort vårt. Vi 
har inventerat bostadsmarknaden och funnit 28 000 bostadstillfällen som 
skulle kunna vara ute på Stockholms läns bostadsmarknad inom två år. 

Det rör sig om så kallade uthyrningsdelar, där hyresgästen har en 
egen ingång. Det kan vara avskiljbara delar i större lägenheter, ombygg-
da källare, garage eller tillbyggnader på villor, men också fristående 
attefallshus.

De här bostadstillfällena kan fylla just den funktion som behövs för 
personer som ska kunna etablera sig på Stockholms bostadsmarknad. Det 
kan vara unga som ska flytta hemifrån, studenter som har fått ett positivt 
antagningsbesked från något av huvudstadsregionens lärosäten eller 
talanger som flyttar hit från andra delar av landet eller 
världen för att ta ett arbete. Det kan också vara nyan-
lända som kommunerna, i skrivande stund, försöker 
ordna boende åt.    

Ett ökat utbud av uthyrningsdelar löser inte den 
djupa kris vi ser på bostadsmarknaden i Stockholm 
annat än på marginalen. Men det är sannolikt den 
enda lindring vi kan hoppas på i närtid. 

En ingång till eget boende

Stockholm, december 2016  
MARIA RANKKA

vd, Stockholms Handelskammare
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

Last spring’s failed housing talks sent some worrying 
signals that Swedish parliament is not willing to assume 
full responsibility for the housing crisis. It’s clear that 
the crisis is a nationwide problem, as 240 of Sweden’s 
290 municipalities have reported housing shortages. 
It’s is also clear that the Stockholm region has a distinct 
problem. 

While waiting for the politicians to do their job, we 
have done ours. We’ve carried out a review of the 
housing market and have located 28,000 housing units 
that could become available on the housing market in 
Stockholm County Council within a two-year period. 

The housing units we’ve pinpointed are a form of 
housing that hasn’t attracted a great deal of attention 
in Sweden so far, namely partial sublets with separa-
te access to the property. These could be created by 
dividing large apartments into smaller units, through 
basement or loft conversions, or by extending single 
family houses. Permit-free attefallshus could also allow 
potential tenants to gain a foothold on the Stockholm 
housing market. 

In order for the 28,000 new housing units to reach 
the market within two years, the right conditions and 

drivers need to be put in place. Most need to come 
from political initiatives. It must become easier, safer 
and even more economically advantageous to convert 
single residential properties into two units and to act 
as landlord. 

A reform providing tax exemption on up to half of 
private residential properties would be an effective 
way of increasing housing supply. This measure would 
generate a direct motivation to create more letting 
units. Announcing such a tax exemption would also 
be of symbolic significance. It would eliminate the 
paperwork and the uncertainty associated with poten-
tial tax implications. In order for more home owners 
and tenants to consider dividing an existing property 
into two units, converting a garage or building an 
attefallshus in their garden, the government should 
also find ways to stimulate property owners to carry 
out these measures. 

While increasing the supply of letting units won’t 
impact Stockholm’s acute housing crisis more than 
marginally, it’s probably the only relief we can hope 
for in the short term.

FOUND: 28,000 HOUSING UNITS 

Handelskammaren’s proposal:
• Introduce tax exemptions for sublets of up to half of private  

residential properties.

• Find ways to stimulate property owners to convert a single  
residential property into two units. Include permit-free garden  
buildings (attefallshus) in this initiative. 

• Examine the possibility of creating incentives to encourage consu-
mers to raise a mortgage for new-build housing with a letting unit 
attached. 
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” 
while waiting for the  

politicians to do their job, 
we have done ours
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I jakten på fler bostadstillfällen har vi i den här rappor-
ten valt att fokusera specifikt på potentialen i andra-
handsuthyrning av uthyrningsdelar. Med det menar vi 
en avskiljbar del av en privatbostad som andrahands-
hyresgästen själv disponerar. Inom vår definition av 
den här boendeformen ryms allt från en extra lägen-
hetsdel i bostaden, en tillbyggnad, ett ombyggt garage, 
källare eller vind, till ett separat attefallshus. 

En förutsättning är att den nya bostaden har en 
egen ingång, wc, dusch och en köks- eller enklare 
pentrydel. Här bor andrahandshyresgästen alltså i 
samma fastighet som hyresvärden, dock utan att dela 
på samma bostadsyta. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH DRIVKRAFTER

Vår undersökning bland personer som äger sitt boen-
de i Stockholms län visar att 28 000 bostadstillfällen 
av det här slaget skulle kunna skapas på två år. Men 
för att frigöra dessa måste politiken möta upp med att 
skapa rätt förutsättningar och drivkrafter. Det måste 
göras ännu mer förmånligt för dem som äger sina 
bostäder att hyra ut delar av dessa. Att genomföra 
åtgärder för att bygga om en bostad till två bör också 
uppmuntras. Om dagens villkor förblir oförändrade 
kan det mycket väl vara så att stora delar av den här 
potentialen inte kommer att förverkligas. Då uteblir 
också de samhällsvinster som dessa nya bostadstill- 
fällen kommer att föra med sig. 

Boendeform  
med stor potential
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ett ombyggt garage

en ombyggd källare

en ombyggd vind

Attefallshus

VÅR UNDERSÖKNING VISAR ATT  
28 000 BOSTADSTILLFÄLLEN AV 

DET HÄR SLAGET SKULLE KUNNA 
SKAPAS INOM TVÅ ÅR.

28 000
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Stockholms län har passerat Oslo när det gäller 
befolkningstillväxt och är därmed Europas snabbast 
växande huvudstadsregion. Länet växer sedan ett 
decennium tillbaka med mellan 35 000 och 40 000 
personer varje år. Till år 2045 förväntas folkmäng-
den öka med 33,9 procent eller mer än 800 000 
personer. Det innebär att tre miljoner människor 
beräknas bo i Stockholms län år 2045. 

En ökande befolkning stimulerar tillväxten. 
Men utan en flexibel bostadsmarknad som möjlig-
gör för god matchning på arbetsmarknaden blir 
det svårare att ta tillvara de positiva effekterna av 
att huvudstadsregionen växer. Stockholmsregionen 
har i dag infarkt i många system. Vägar och kol-
lektivtrafik är fyllda till brädden och drygt hälften 
av företagen uppger att bostadsbristen försämrar 
möjligheterna att rekrytera kompetens. Som 
Sveriges tillväxtmotor får den negativa spiralen i 
Stockholm direkta konsekvenser för hela landets 
ekonomi. 

Glädjande nog har bostadsbyggandet, som 
sedan början av 1990-talet varit nere på rekord- 
låga nivåer, nu tagit rejäl fart. Det har inte byggts 
så mycket i länet sedan miljonprogrammets dagar. 
År 2015 tillkom drygt 12 000 nyproducerade bostä-
der. Under 2016 kommer något fler än så att färdig- 
ställas. Trots det dras regionen med ett stort 
bostadsunderskott. Om utvecklingen av antalet 
bostäder hade hållit jämna steg med utvecklingen 
av befolkningen sedan 1990 hade det byggts ytterli-
gare cirka 150 000 bostäder i Stockholmsregionen. 

Det kan ta upp emot tio år för ett bostadshus 
från idé till dess att nyckeln kan sättas i låset. Det 
gör att problemet inte har någon lösning på kort 
sikt. Regeringens aviserade åtgärder som syftar till 
att göra det enklare att få fram flyttbara bostäder 
eller möjliggöra en ”återbostadisering” av kontor 
som tidigare har varit bostäder, är naturligtvis steg 
i rätt riktning. Dessa är dock fullständigt otillräck-
liga. Lika otillräckligt är det stöd som kommunerna 
via länsstyrelserna kan söka för att förmedla eller 

Vi kan inte bygga oss 
ur krisen
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28 000
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på annat sätt underlätta uthyrning av privatperso-
ners bostäder till nyanlända.  

Nya bostäder i Stockholmsregionen blir inte heller 
billiga. Höga markkostnader, höga byggkostnader 
samt utdragna och oförutsägbara planprocesser med 
många överklaganden, gör att slutpriset blir högt. 
Få personer som ska flytta hemifrån har ekonomiska 
möjligheter att efterfråga nyproducerade bostäder. 
Detsamma gäller för majoriteten av de personer som 
flyttar in i regionen för att till exempel arbeta eller 
studera. Bolånetak och amorteringskrav har ytter-
ligare höjt trösklarna för att ta sig in på den ägda 
marknaden. Utan en politik för förstagångsköpare 
står många i dag chanslösa. 

 
 

Samtidigt har kötiderna för att få ett förstahands-
kontrakt i det befintliga hyresbeståndet ökat. I dag 
behöver den som vill ha ett förstahandskontrakt i 
Stockholms ytterstad ha stått i hyresbostadskö i tio 
år. I innerstaden är motsvarande tid 16 år. 

Det här innebär att det är svårare än någonsin 
tidigare att gå från att vara outsider till att bli insider 
på Stockholms reguljära bostadsmarknad.

Även om bostadsbyggandet har ökat är det orea-
listiskt att tro att vi kommer att kunna bygga oss ur 
krisen. Ännu mer orealistiskt är det att den traditio-
nella nyproduktionen ska kunna lösa problemet för 
personer utan större finansiella resurser som kommer 
till Stockholm för att studera eller arbeta, vissa av 
dem tillfälligt eller på obestämd tid.  

 
Det är svårare än någonsin  
att bli insider på Stockholms  
reguljära bostadsmarknad”

I DAG BEHÖVER DEN SOM VILL HA ETT FÖRSTAHANDSKONTRAKT I 
STOCKHOLMS YTTERSTAD HA STÅTT I HYRESBOSTADSKÖ I 10 ÅR.  
I INNERSTADEN ÄR MOTSVARANDE TID 16 ÅR.

10
YTTER- 
STAD

16
INNER- 
STAD

ANTAL ÅR I BOSTADSKÖ:
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Rörligheten  
är rekordlåg
Även med ett högt byggande uppgår det årliga nytill-
skottet inte till mer än någon procent av det totala 
bostadsbeståndet. Bostadsbristen kan inte lindras utan 
åtgärder som förbättrar utnyttjandet av de övriga  
99 procenten.

I Stockholmsregionen har hyresregleringen och 
reavinstskatten fått mycket långtgående konsekvenser 
för rörligheten som i dag är rekordlåg. På hyres-
marknaden håller hyresregleringen nere hyrorna. 
Det gynnar visserligen dem som genom kötid eller 
köp av svartkontrakt kan bo billigt men minskar 
incitamenten för dessa hushåll att flytta. I stället bor 
många kvar i bostäder som inte längre passar deras 
livssituation. Det får till följd att befintligt bostadsbe-
stånd inte används effektivt. Samtidigt har andelen 
hyresrätter minskat på grund av hyresregleringen 
eftersom många fastighetsägare sett det som ekono-
miskt fördelaktigt att omvandla sina hyresrätter till 
bostadsrätter.

VÄLJER ATT BO KVAR  

På den ägda marknaden finns en motsvarande 
problematik. I samband med att Alliansregeringen 
skärpte reavinstskatten år 2008 införde de en ränta 
på uppskov och satte ett tak på uppskovsbeloppet. 
Dessa förändringar minskade rörligheten. Den höga 
reavinstskatten som uppstår vid flytt blir så kännbar 
att många hushåll, i stället för att flytta till ett mer 
passande boende, väljer att bo kvar. Regeringen vill 
tillfälligt lyfta taket för uppskovet vilket gör att den 
som gör en vinst får skjuta upp hela vinstbeloppet. 
Eftersom räntan på det belopp som skjuts upp fortsatt 
är hög är det osannolikt att förändringen kommer att 
få stora effekter på rörligheten på bostadsmarknaden. 
För att öka rörligheten i det ägda beståndet måste 
räntan på uppskovet sänkas kraftigt.

Utöver detta bidrar införandet av amorterings-
kravet till ytterligare inlåsning. Kravet gäller enbart 
för nya lån och kan därför komma att påverka ett 
hushålls beslut om att ta upp ett nytt lån för att köpa 
en annan bostad.

Det årliga nytillskottet  
är inte mer än någon  
procent av det totala 
bostadsbeståndet. 

1%
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Ta ett helhetsgrepp 
om bostadspolitiken 
Efter en höst präglad av accelererande bostadsbrist 
och flyktingkris bjöd regeringen i januari år 2016 in 
Allianspartierna och Vänsterpartiet till blocköver- 
skridande samtal om bostadspolitiken. Samtals-
inbjudan mottogs positivt i breda kretsar. Äntligen 
såg man en möjlighet till en bred uppgörelse kring 
ett antal frågor inom bostadspolitiken som kräver 
långsiktighet.

Efter fem månader havererade samtalen. Allians-
partierna reste sig från bordet med motiveringen att 
regeringens förslag var för försiktiga. Regeringen 
hävdade å sin sida att det inte fanns någon vilja från  
Alliansen att göra upp om en gemensam bostadspolitik. 

Redan någon månad in i samtalen hade det kom-
mit signaler om att partierna främst ägnade sig åt 
kosmetiska åtgärder medan man undvek de svåraste 
frågorna. Hyressättningsfrågan lades utan framgång 
ut på hyresmarknadens parter, Hyresgästföreningen, 
SABO och Fastighetsägarna. Kring reavinstskatten 
kunde partierna inte komma överens. 

När dammet nu har lagt sig ser väntan på de 
genomgripande bostadspolitiska reformerna på mark-
området, skatteområdet och hyresområdet, ut att bli 
lång. Även om nyproduktionen lindrar problemet på 
marginalen är det uppenbart att de flesta kommer 
att behöva få sitt bostadsbehov tillgodosett inom 
ramen för befintliga bostadsbeståndet. Tillgången på 
bostäder kommer därför på kort sikt huvudsakligen 
att handla om hur drivkrafter för ombyggnation och 
uthyrning av ägda bostäder kan förbättras för att 
fler ska känna sig manade att hyra ut delar av sina 
bostäder i andra hand. 

Reformer i rätt  
riktning
I dag kan man hitta rum, uthyrningsdelar eller hela 
bostäder att hyra i andra hand i Stockholms län. 
Utbudet på andrahandsmarknaden har ökat till 
följd av att regelverket kring andrahandsuthyrning 
har förenklats de senaste åren, vilket Stockholms 
Handelskammare har varit pådrivande för. I febru-
ari år 2013 antogs en ny lag som gör det möjligt för 
den som äger bostaden att ta ut en så kallad kost-
nadsbaserad hyra för det man hyr ut. Det innebär i 
praktiken att man får ta ut en hyra som täcker alla 
de kostnader som man skulle kunna ha för att äga 
bostaden. Här inkluderas kapitalkostnaden, det vill 
säga den räntekostnad som man skulle ha haft om 
bostaden varit fullt belånad liksom driftkostnaden, 
exempelvis el. Enligt denna modell kan andrahands-
hyran beräknas för uthyrning av en lägenhet eller 
villa men också för en uthyrningsdel eller ett rum. 
Den som hyr ut har också rätt att lägga på en summa 
om man hyr ut möblerat.

I dag får också den som äger sin bostad hyra ut av 
flera skäl än tidigare. Fortfarande måste bostadsrätts-
föreningen ge sitt tillstånd. Föreningen kan också 
under vissa förutsättningar ta ut en avgift av den 
bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andra hand.

” 
En av sex är positiva 

till att bygga attefalls-
hus för uthyrning

OM UNDERSÖKNINGEN 

METOD: Demoskops webbpanel, telefonrekryterad 
baserat på ett slumpmässigt telefonnummerurval.

MÅLGRUPP: Boende i Stockholms län som äger 
sina bostäder.

ANTAL INTERVJUER: 1 240 intervjuer, varav  
659 villaägare och 576 ägare av lägenheter. Fem  
personer har inte uppgett boendeform. 

VÄGNING: Resultatet har för hela allmänheten 
vägts med avseende på kön och ålder.

Allmänhetens uppfattningar har räknats om till vad 
de representerar i form av bostäder. 

MÄTPERIOD: 14–17 oktober 2016.
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Så skapas 28 000 nya 
bostadstillfällen  
För att ta reda på hur potentialen i bostadsformen 
uthyrningsdel ser ut genomförde Demoskop på upp-
drag av Stockholms Handelskammare en undersök-
ning bland bostadsägare. Avsikten var både att fånga 
inställningen till att hyra ut en befintlig uthyrnings-
del som i dag inte hyrs ut, och att mäta intresset för 
att utveckla ny boendeyta i bostaden för att använda 
till uthyrning. Det kan exempelvis röra sig om att 
iordningställa en källarvåning genom att sätta in en 
extra wc eller ingång, men också om att bygga ett 
attefallshus på tomten. Utifrån de svar vi har fått har 
vi beräknat den verkliga potentialen för uthyrning.

Undersökningen visar att de yttre förutsättning-
arna, det vill säga ytpotentialen, finns. Som exempel 
har tre av tio villor utrymmen som i dag inte är 
boendeyta men som skulle kunna utvecklas till det. 
Av dem som har outvecklad boendeyta, både boende 
i hus och lägenheter, skulle närmare 30 procent 
kunna tänka sig att utveckla denna för att använda 
till uthyrning. 

Sammantaget visar undersökningen att det i ungefär 
fem procent av de ägda bostäderna finns potential till 
uthyrning av så kallade uthyrningsdelar. Det skulle 
kunna ge cirka 28 000 nya bostadstillfällen. Det 
uppskattade antalet bostadstillfällen som kan tillföras 
marknaden ska inte tolkas som en prognos, utan 
snarare som en möjlig nivå om potentiella uthyrare 
gör verklighet av det man ger uttryck för. Detta är 
dock beroende av olika former av drivkrafter eller 
förbättrade förutsättningar för den som funderar på 
att ta steget och bli hyresvärd.  

Bland husägarna i vår undersökning är det intres-
sant att notera att en av sex är positiva till möjligheten 
att bygga attefallshus för uthyrning. Av dem som där- 
emot redan har ett attefallshus på tomten kan när-
mare 40 procent tänka sig att hyra ut detta i andra 
hand. Även om antalet husägare med attefallshus 
är relativt få i vår undersökning, ska detta ändå ses 
som en fingervisning om att det här finns outnyttjade 
bostadstillfällen.  

För att dessa 28 000 nya bostadstillfällen ska 
komma ut på marknaden inom två år måste rätt 
förutsättningar och drivkrafter skapas. De allra flesta 
från politiskt håll. Det måste bli enklare, tryggare 
och ännu mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga om 
en bostad till två och vara hyresvärd. 

5 %
AV DE ÄGDA BOSTÄDERNA HAR 
POTENTIAL TILL UTHYRNING

> 28 000
BOSTADSTILLFÄLLEN SKULLE  
KUNNA SKAPAS INOM TVÅ ÅR
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HUR ÖKAR VI 
INTRESSET FÖR 
ATT HYRA UT?

Skattebefria  
andrahandsuthyrning 
av upp till halva  
bostaden
Den som hyr ut i andra hand ska ta upp hyres- 
intäkterna som inkomst i sin deklaration. Sedan år 
2008 har regelverket som gäller för uthyrning av  
privatbostad successivt förbättrats genom att schablon- 
avdraget vid andrahandsuthyrning stegvis har höjts. I 
dag får den som hyr ut i andrahand göra ett schablon- 
avdrag på 40 000 kronor. Om man hyr ut en bostads- 
rätt får man också göra avdrag för den avgift som 
man betalar till bostadsrättsföreningen. Hyr man ut 
en del av bostaden så drar man av en del av avgiften. 
Villa- eller radhusägare får i sin tur göra avdrag på 

20 procent av de totala hyresintäkterna. Allt som 
skjuter över detta belopp beskattas med 30 procent. 

För att skapa oss en bild av hur potentiella andra-
handshyresvärdar tänker ställde vi frågan om 
hur skattebefrielse av hyresintäkter skulle påverka 
inställningen till att hyra ut en del av bostaden. Tre 
av tio tillfrågade i vår undersökning skulle vara mer 
intresserade av att hyra ut om det var skattefritt. 
Intresset för att hyra ut skulle öka mest i åldersgrup-
pen 46–64 år. Här kan man också anta att en stor 
del av ytpotentialen finns eftersom höga reavinstskat-
ter har gjort att många äldre med utflugna barn bor 
kvar i sina för stora bostäder. 

För den som hyr ut en uthyrningdel i Stockholms-
regionen överskrids schablonavdraget för andrahands- 
uthyrning på 40 000 kronor per år ganska snabbt. 
Med alla tillåtna avdrag inräknade kan man hyra ut 
en uthyrningsdel i en villa för drygt 4 000 kronor i 
månaden helt skattefritt under ett års tid. En sådan 
månadshyra är med Stockholmsmått mätt relativt låg 
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för en bostad med egen ingång, wc och pentry. Tittar 
man på Blocket i november år 2016 finns där som 
exempel ett attefallshus i Täby att hyra för 11 000 kro-
nor i månaden, ett attefallshus i Huddinge att hyra 
för 9 900 kronor i månaden eller en uthyrningsdel i 
en villa i Tyresö att hyra för 9 000 kronor i månad-
en. Man kan därför anta att skattefrihet för att hyra 
ut upp till halva den egna bostaden eller bostadsytan 
skulle kunna locka ännu fler att bli hyresvärdar. 

Enkelt uttryckt kan fler tycka att det är värt be- 
sväret om de också kan tjäna en slant. Detta gör 
naturligtvis också att återbetalningstiden på den 
investering som görs i samband med att man ställer 
om en bostad till två, kortas. 

Även om många aspekter måste vägas in i ett beslut 
om uthyrning kan skattefrihet vid uthyrning av 
upp till halva bostaden fungera som ett styrmedel. 
Att påtala att något är skattefritt kan inte minst ha 
en symbolisk effekt. Det eliminerar pappersarbetet 
och osäkerheten kring hur stort skattebeloppet blir. 
Statens minskade skatteintäkt vid en sådan reform 
är sannolikt liten jämfört med 
den samhällsnytta som fler 
bostadstillfällen av det här 
slaget skulle föra med sig. 

Stimulera fler att 
bygga om en bostad 
till två
Skattebefrielse av upp till hälften av den egna bosta-
den är en direkt drivkraft för att fler objekt ska kom-
ma ut på marknaden. Att det däremot är förmånligt 
att bygga om en bostad till två är inte lika uppen-
bart kopplat till skapandet av fler bostadstillfällen. 
Däremot finns det skäl att anta att det kan vara så.   

Mot slutet av sommaren 2016 öppnade bostads-
ministern upp för att med något slags statligt stöd 
bekosta ombyggnad av privata bostäder. Huvudsyftet 
skulle vara att underlätta uthyrning. Bara några 
månader tidigare, så sent som vid förra årsskiftet, 
beslutade regeringen att försämra rot-avdraget. Ett 
avdrag som bland annat kan användas till den här 
typen av ombyggnationer. I dag är det inte längre 
tillåtet att dra av 50 procent av arbetskostnaden utan 
enbart 30 procent. Taket för den maximala skatte-
reduktionen på 50 000 kr per person och beskatt-
ningsår är dock oförändrat. Med denna förändring SKATTEFRIHET  

VID UTHYRNING 
KAN FUNGERA  

SOM ETT  
STYRMEDEL
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har en ombyggnation för 10 000 kronor i ett slag 
blivit cirka 2 000 kronor dyrare att göra. 

Att bygga om en bostad till två kan kräva en ganska 
stor investering. Att enbart sätta upp en vägg för att 
avskärma en redan färdig bostad från en annan 
är förhållandevis billigt. Denna totalkostnad på 
uppskattningsvis 40 000 kronor får man snabbt igen 
om den nya bostaden hyrs ut. Om man däremot 
vill bygga en extra wc för drygt 100 000 kronor eller 
bygga om sin källare till en uthyrningsdel för 300 000 
kronor, ser kalkylen betydligt bättre ut med ett mer 
förmånligt rot-avdrag.

Begränsningen av rot-avdraget kan göra att färre 
ombyggnationer av det slag regeringen säger sig vilja 
få till, faktiskt görs. Av just den anledningen har vi 
ställt frågan om huruvida en förbättring av rot-avdrag- 
et kan påverka intresset att bygga om och hyra ut. 

Vår undersökning visar att en höjning av rot- 
avdraget skulle kunna få en av sex bostadsägare att 
bli mer intresserade av att bygga om och hyra ut en 
del av bostaden. Ser man enbart till villaägarna så är 
ett höjt rot-avdrag ännu mer intressant. Bland dessa 
skulle tre av tio bli mer intresserade av att bygga om 
och hyra ut. Det finns därmed anledning att tro att 
en del av dessa 28 000 bostadstillfällen skulle kunna 
lockas fram om man gör det mer förmånligt att byg-
ga om en bostad till två. 

Om regeringen menar allvar med sina intentioner 
och vill att fler ska bygga om och potentiellt sett ock-
så hyra ut, bör man snabbt hitta ett sätt att stimulera 
bostadsägare till att genomföra den här typen av 
åtgärder. Denna satsning bör också inkludera atte-
fallshus som kostar cirka en halv miljon kronor att 
bygga. Dessa medger i dag inte rot-avdrag eftersom 
de klassas som nybyggen.

Ta bort osäkerheten
En positiv effekt av att det har blivit enklare och 
mer ekonomiskt fördelaktigt att hyra ut är, utöver 
att utbudet har ökat, att en svart uthyrningsverk-
samhet blivit vit. Fortfarande finns dock utmaningar 
på andrahandsmarknaden i Stockholms län. Det 
förekommer att bostadssökande kommer i kontakt 
med oseriösa uthyrare och att människor blir lurade 
på förskottshyra eller deposition. Det finns också 

” 
Begränsningen av 
rot-avdraget kan  

göra att färre ombygg- 
nationer faktiskt görs
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hyresvärdar som utnyttjar människors desperation 
genom att kräva att hyresgästerna, utöver att betala 
hyra, också ska bidra till hushållssysslor som att städa 
eller passa barn. Även hyresvärdar kan råka illa ut.

Förhoppningsvis kan den här typen av inslag 
nästan helt elimineras på en andrahandsmarknad 
där det hör till normen att hyra ut, där fler vill vara 
hyresvärdar och där objekten på marknaden där-
med inte blir lika åtråvärda. Med detta måste det 
växa fram en förbättrad institutionell struktur som 
kan minska riskerna för marknadsaktörerna. De 

senaste åren har en rad privata aktörer gjort försök 
att erbjuda tjänster som syftar till att öka tryggheten 
och transparensen på andrahandsmarknaden. Några 
bistår med matchning mellan hyresvärd och hyresgäst 
genom att bland annat kontrollera bakgrundsinforma-
tion. Andra erbjuder också kontraktsverktyg, säkrade 
depositioner och betalningsgarantier mellan parterna. 
Förhoppningen är att den här typen av verktyg kan 
bidra till att bygga upp det som utgör fundamentet för 
en välfungerande andrahandskultur. 
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Andrahands- 
marknaden i Norge
Bostadspolitiken i Norge har länge varit inriktad mot 
att hjälpa människor in i det ägda boendet. I dag bor 
närmare 80 procent av norrmännen i en ägd bostad. 
En viktig del av de norska hyresbostäderna är så 
kallade sokkel-boliger, det vill säga uthyrningsdelar 
i just ägda bostäder. Andrahandsuthyrning fungerar 
som ett steg på vägen innan många själva går in som 
bostadsägare. 

Den starka traditionen av bostadsägande, som 
politiken har gynnat med skattesubventionerat 
bosparande och startlån, i kombination med att 
det är skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden, 
förklarar varför Norge har en välfungerande andra-
handsmarknad. Utbudet är stort och söktiderna 
för dem som letar bostad är korta. Dessutom finns 
god information om andrahandsuthyrning och den 
rådande marknadshyran på annonsportalen Finn.no. 
I Norge finns det också, till skillnad från i Sverige, 
depositionskonton som tillhandahålls av staten. 
Med en tredje part med i bilden kan en del problem 
undvikas.  

BYGG IN ANPASSNINGSBARHET

Eftersom det finns ett stort utbud av bostäder med 
uthyrningsdel och systemet är väletablerat kan hyres- 
intäkten bli en del i finansieringskalkylen för det 
egna boendet. Det är intressant att utreda om en  

liknande modell, där köparen av en ny bostadsrätt 
eller villa med uthyrningsdel tillåts räkna in hyres-
intäkten i samband med att ett lånelöfte ges, skulle 
kunna göra att fler sådana bostäder börjar efterfrågas 
och produceras också i Sverige. Det kan skapa för-
utsättningar för att från början bygga in en anpass-
ningsbarhet i vissa bostäder. 

De som köper ett sådant boende kan under olika 
faser av livet enkelt gå från att ha tonårsbarnen 
boende i extrabostaden till att hyra ut den. Det gör 
att en del av nyproduktionen aktivt styrs mot denna 
”nya” boendeform som sannolikt även i framtiden 
kommer att ha stor betydelse för matchningen på 
Stockholmsregionens arbetsmarknad. 

Locka fram  
potentialen!
Den här rapporten visar att det gömmer sig  
28 000 bostadstillfällen i det befintliga bostads-
beståndet i Stockholms län. Med vetskap om att 
Stockholms bostadsmarknad kan tillföras tusentals 
små bostadstillfällen snabbt borde politiken genom-
föra ett antal reformer för att locka fram dessa. Det 
kommer att göra skillnad för alla dem som av olika 
anledningar inte kan ordna bostad på den reguljära 
bostadsmarknaden. Det är dessutom särskilt angeläget 
i  en situation där många kommuner, med ljus och 
lykta, letar efter boenden åt nyanlända. Ett behov som 
kommer att kvarstå även under kommande år. 

 
Med vetskap om att Stockholms  

bostadsmarknad kan tillföras tusentals  
bostadstillfällen snabbt borde politiken 

 genomföra ett antal reformer
”
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I Norge finns det, till skillnad från  
i Sverige, depositionskonton som  
tillhandahålls av staten”



HANDELSKAMMAREN  
FÖRESLÅR: 

•  Medge skattebefriad andrahandsuthyrning 
av upp till hälften av den egna bostaden.

• Hitta ett sätt att stimulera bostadsägare att 
göra om en bostad till två. Låt även atte-
fallshus omfattas av denna satsning. 

•  Utred möjligheterna att skapa förmånliga 
villkor för dem som vill låna till en nypro-
ducerad bostad med uthyrningsdel.
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