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Sammanfattning 
  
Den perfekta medvinden har rått på svensk bostadsmarknad. Förutsättningarna kunde inte ha varit bättre. 
Som följd påbörjas 2018, enligt Boverkets prognos, 74 500 bostäder och färdigställs 66 000. Det är i nivå 
med topparna 1975 och 1991, men av flera skäl kommer vinden att först mojna, för att därefter blåsa till 
storm. Den höga produktionstakten har drivit upp kostnaderna och riskerna för felinvesteringar har ökat. 
Marknaden går mot en period med ett stort utbud av nyproducerade dyra lägenheter som överstiger efter-
frågan, vilket får priserna att sjunka. Det är typiskt för bostadsmarknaden som historiskt kännetecknas av 
over- och undershooting med kraftiga rörelser i nyproduktion och priser. 

Ett skäl är att behovet av bostäder, som har ökat efter flyktingvågen, har likställts med efterfrågan som 
därmed har överskattats. För det första har SCB justerat ned befolkningsökningen med 135 000 invånare 
till 2025. För det andra består i stort sett hela folkökningen av flyktingar och anhöriga från utomeuropeis-
ka länder och de barn de föder, som generellt står långt från arbetsmarknaden och med svag ekonomisk 
ställning. De är beroende av offentligt stöd för att kunna efterfråga hyresrätter och kommer att bo mer 
trångbott än vad Boverket antar i sina behovsanalyser. Befolkningstillväxten leder därför inte till samma 
efterfrågan som den har gjort historiskt, utan vi går mot en mer dysfunktionell segregerad bostadsmarknad 
där det bostadssociala uppdraget blir allt svårare att klara i frånvaro av en social bostadspolitik och arbets-
marknadspolitiska reformer. 

Ett annat skäl till det kommande överutbudet är att de låga räntorna, ränteavdraget och borttagandet av 
fastighetsskatten har fått bostadspriserna att stiga och omfördelat förmögenheterna till bostadsägarna, 
som på grund av ”flyttskatten” gärna bor kvar i sina befintliga bostäder. Det gör det svårare för den del av 
befolkningen som bor i hyresrätt att köpa en bostad och därigenom få igång flyttkedjor som skulle öppna 
möjligheter för nyanlända och unga. Därutöver har produktionskostnaderna för flerbostadshus stigit med 
6,2 procent om året, från 15 039 kronor per kvadratmeter 1998 till 42 046 kronor 2015. Det produceras 
för många dyra lägenheter i B- och C-lägen i storstäderna och ibland på fel orter i landet i förhållande till 
vad marknaden efterfrågar, när de nyanlända efter en tid flyttar. Det kommer inte att efterfrågas 600 000 
nya bostäder till 2025. I våra scenarion blir efterfrågan mellan 270 000 och 480 000 bostäder. Osäker-
heten om antalet är mycket stor och vakanser lär uppstå. 

Marknaden viker först i Stockholm som är mest överhettat. Det har inte byggts så mycket i det lokala 
arbetsmarknadsområdet Stockholm-Solna sedan 1975, nästan 20 000 lägenheter 2016. Det kan jämföras 
med i genomsnitt 6 557 lägenheter 1991-2015. En bostadsrätt i Stockholm kostade mindre än en ejerlej-
lighed i Köpenhamn 2006. Idag kostar den 60 procent mer. Den svenska överhettningen syns även i att 
Göteborg har blivit dyrare än Köpenhamn, trots lägre genomsnittsinkomster. Stockholms bostadsmarknad 
kan stå inför ett fall liknande det som hände i Köpenhamn 2006 och åren efter, då priserna rasade med 
drygt 30 procent och nyproduktionen störtdök. Även då hade nyproduktionen, produktionskostnaderna 
och bostadspriserna ökat för snabbt med följd att bostadsköparna drog öronen åt sig - före den globala 
finanskrisen tog sin början. Sannolikheten för ett sådant scenario ökar om korträntorna skulle stiga med 
1-1,5 procent, inte minst då hushållen har ökat ränterisken genom att låna till kortare bindningstider. En 
nedgång på bostadsmarknaden skulle via spridningseffekter kunna få betydande konsekvenser för svensk 
ekonomi, arbetsmarknad och statens finanser.

Bostadspolitiska reformer har diskuterats länge, men partierna är oense och förefaller missa chansen att i 
tid göra något. Det mest närliggande politiska verktyget vore att reducera ränteavdraget. Det finns flera 
argument för detta: Statsfinansiella skäl då ränteavdraget är en subvention som kostar statskassan tiotals 
miljarder kronor årligen; att skapa ett mer neutralt och optimalt skattesystem; att minska de fördelnings-
mässiga och geografiska orättvisorna som i praktiken innebär att låginkomsttagare i landet subventionerar 
bostadsägarna i storstäderna; och att hejda kredittillväxten för att minska riskerna på bostadsmarknaden.
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1. Inledning: Hushållens växande 
skuldsättning måste hanteras

”Åtgärder mot skuldsättningen är en förutsättning för att vår penningpolitiska strategi ska lyckas.”
Riksbankschef Stefan Ingves

”Man brukar säga att man ska bygga ett hus, men nu är de så dyra. Titta bara på Sverige. 
Inflationen på er bostadsmarknad är beryktad.”

Martin Wolf, chefekonom Financial Times

Få ekonomisk-politiska frågor diskuteras lika mycket som den överhettade bostadsmarknaden och hushål-
lens växande skuldsättning. Det uppenbara skälet är betydelsen för enskilda och för ekonomin i stort. Så 
länge spiralen är positiv och fastighetspriserna stiger innebär det stimulans, ökad konsumtion, byggande, 
intjäning för bankerna och statliga skatteintäkter. Där är vi idag. Vänder spiralen kan det fort gå åt andra 
hållet, vilket flertalet internationella bedömare såsom IMF, EU och OECD varnar för. Sveriges två 
viktigaste myndigheter på området finansiell stabilitet, Riksbanken och Finansinspektionen (FI), är också 
tydliga om riskerna med nuvarande utveckling. 

Riksbanken (2017) skriver att ”Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot 
den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten”. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen 
talade i finansutskottet (170613) om att Sverige har ett unikt ekonomiskt läge: ”Såvitt jag vet finns det 
inget annat land med en självständig penningpolitik som har kombinationen av extremt låga räntor och 
högkonjunktur. Tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad och ett skattesystem som gynnar 
skuldsättning skapar den kombinationen ett klimat där bostadspriser och skulder växer snabbt. Bara under 
de senaste tre åren har huspriserna ökat med ungefär 40 procent.”  

I anförandet kan utläsas en kritik mot att såväl finanspolitiken via skattesystemet som Riksbanken via mi-
nusräntan stimulerar skuldsättning och stigande bostadspriser i rådande situation. Finansinspektionen får 
därför axla en stor roll för att i möjligaste mån motverka eller dämpa effekterna av den expansiva finans- 
och penningpolitiken. FI införde ett bolånetak 2010, har successivt höjt kapitalkraven på bankerna, både 
i allmänhet och för bolån i synnerhet, och införde i juni 2016 ett amorteringskrav. FI föreslog den 22 juni 
2017 ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter (stora bolån i förhållande till inkom-
sten). Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkom-
sten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet från den 1 januari 
2018. Samtidigt betonade FI att den inte ensamt kan komma till rätta med de växande sårbarheterna på 
bostads- och bolånemarknaden: ”För att motverka att snabbt stigande bostadspriser och skulder leder till 
stora obalanser krävs även åtgärder från andra politikområden.”

SEB-ekonomerna Bergqvist & Frisén (2017) problematiserar att policyaktörer isolerar sig från varandra 
med ömsesidiga beskyllningar om passivitet och kritiserar Riksbanken för dess extrema penningpolitik som 
ger växande obalanser på bostadsmarknaden. De menar att det ter sig oansvarigt av Riksbanken ”att inte 
utnyttja de öppningar som nu finns för att motivera en mindre extrem penningpolitik”. Olshov (2017) är 
inne på samma linje och poängterar att riksbankschefen Stefan Ingves själv säger att ”åtgärder mot skuld-
sättningen är en förutsättning för att vår penningpolitiska strategi ska lyckas”. Han spekulerar i att proces-
sen med expansiv penningpolitik, ökad skuldsättning och överhettning på bostadsmarknaden har pågått 
för länge och kraschen kommer oavsett åtgärder, vilket förklarar varför ingen vill fingra på avtryckaren och 
få skulden för att utlösa kraschen, liksom ingen ville spräcka aktiebubblan i USA 1929. Olshov pekar ock-
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så på den parlamentariska kommitté som ska se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen, 
men vars uppdrag ska redovisas först den 31 maj 2019 och därefter behandlas.

För att få perspektiv på de senaste årens dramatiska utveckling så ökade inte de reala huspriserna och skul-
derna från 1980 till 2000, utan låg efter vissa svängningar på ungefär samma nivåer. Därefter har de reala 
huspriserna stigit med 112 procent i riket och med 237 procent i Stockholm. Skulderna i relation till hus-
hållens disponibla inkomst började stiga 1995 och har sedan dess fördubblats från 91 till 182 procent. Till 
skillnad från de flesta andra länder har skuldnivån i Sverige stigit brant även sedan 2008. Riksbankschefen 
Stefan Ingves varnade 2014 för att om skulderna överstiger 180 procent av disponibel inkomst får vi det 
han kallade skulddominans, vilket betyder att den ekonomiska politiken helt måste inriktas på skuld-
problemen. Vi befinner oss nu vid denna nivå. Räknas bostadsrättsföreningarnas skulder med uppgår 
skuldkvoten till 202 procent. 

Diagram 1. Reala småhuspriser (Index 1980=100) och hushållssektorns skulder i Sverige som andel 
av disponibel inkomst (%). Källa: SCB

Den ekonomiska politiken följer inte Ingves uppmaning, som är riktad till det politiska systemet. Sam-
tidigt är Riksbanken själv en bov i dramat genom att elda på bostads- och fastighetspriserna och kredit-
tillväxten genom minusränta och stödköp av obligationer. Sverige sticker ut i EU som ett land med hög 
tillväxt, men också med en förhöjd riskbild. De stigande fastighetspriserna gör det lönsamt att bygga nytt. 
Nyproduktionen av bostäder når 2018 de tidigare topparna 1975 och 1991. Behoven finns där då den 
stora flyktingvågen skapar ett stort behov av bostäder. Det talas om behovet av 600 000 nya bostäder till 
2025, men finns betalningsförmågan och finansieringen? Om utbudet räcker för att mätta efterfrågan 
kommer bostadspriserna att dämpas. Skulle vi dessutom få en större ränteuppgång avtar efterfrågan, bryts 
den positiva spiralen och riskerar många hushåll att få ekonomiska problem. Vi går i denna rapport 
igenom förutsättningarna för marknaden och granskar såväl utbud som efterfrågan.

Bostadsrätter Villor

Sverige 8,1 9,9

Stockholm 5,7 7,8

Göteborg 14,2 10,8

Malmö 17,6 12,8
 Tabell 1. Prisutveckling aug 2017 (förändring 12 månader, %). Källa: Nasdaq OMX Valueguard-KTH
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2. Utbudet av bostäder: 
Nyproduktionen når tidigare toppar
Byggkonjunkturen är starkt cyklisk och har vanligen stor påverkan på ett lands BNP-tillväxt, inte minst 
genom den nära kopplingen till bankernas kreditgivning och den privata konsumtionen. Den teoretiska 
grunden för när byggandet tar fart är när det så kallade Tobins Q överstiger 1 och priset på det existerande 
beståndet överstiger kostnaden för nyproduktion. Det skapas då en efterfrågan på nya bostäder. Det nya 
utbudet pressar efter ett tag ned priserna (och hyrorna) och Tobins Q faller under 1 varför nyproduktionen 
avtar. Bostadsmarknaden kännetecknas av over- och undershooting med kraftiga rörelser i såväl nyproduk-
tionen som priserna. En orsak är att det tar tid för marknadens aktörer att anpassa sig och t.ex. från det att 
en bostadsutvecklare beslutar sig för att uppföra ett hus tills det står klart för försäljning. 

Diagram 2 över det svenska bostadsbyggandet 1975-2018 illustrerar svängningarna. Efter miljonprog-
rammet på 1970-talet byggdes det mindre på 1980-talet innan byggandet åter tog fart runt 1990. Strax 
därefter följde en djup fastighets- och bankkris, statliga budgetunderskott och stigande arbetslöshet som 
gav minskat byggande under resten av 1990-talet. Att räntebidragen och räntegarantierna för byggprojekt 
minskade och de statliga topplånen försvann i samband med skattereformen 1993 bidrog till att reducera 
byggandet. Bland annat ökade kommunernas kostnader för att bygga, vilket minskade den kommunala 
sektorns byggande av hyresrätter. En återhämtning skedde fram till 2007, då den internationella finans-
krisen slog till. De senaste åren har präglats av införandet av presumtionshyror vid nyproduktion 2006, 
avskaffandet av fastighetsskatten och höjningen av skatten på realiserad värdestegring till 22 procent 2008, 
införandet av ett bolånetak 2010, amorteringskravet 2016, räntefall, stark ekonomisk utveckling, immig-
ration, stigande bostadspriser och en mycket kraftig ökning av nyproduktionen. 2018 påbörjas, enligt 
Boverkets prognos, 74 500 bostäder och färdigställs 66 000. Det är nivåer jämförbara med de tidigare top-
parna 1975 och 1991. Enligt SCB påbörjades bygget av 37 600 nya lägenheter under det första halvåret 
2017, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016.

Diagram 2. Färdigställda lägenheter i Sverige 1975-2016, prognos 2017-2018. Källa: SCB, Boverket

En viktig orsak till den ökade nyproduktionen är de stigande bostadspriserna som har gjort det lönsamt att 
bygga nytt. I Stockholms kommun kostade en villa 59 000 kronor/kvm och en bostadsrätt 73 600 kronor/
kvm i juli 2017. I Göteborg låg priset för en villa på 43 900 kronor/kvm och för en bostadsrätt på 49 200 
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kronor/kvm. En villa i riket kostade 25 200 kronor/kvm. Produktionskostnaden i Sverige, bestående av 
mark- och byggnadskostnaden, uppgick 2015 till 23 387 kronor per kvadratmeter för småhus, enligt SCB, 
och för flerbostadshus till 42 046 kronor per kvadratmeter. I Stor-Stockholm var produktionskostnaden 
för ett flerbostadshus 54 381 kronor per kvadratmeter. Särskilt kommuner i Stockholm, men även i 
Göteborg, har haft ett högt Tobins Q med stor lönsamhet i nyproduktionen. 

Hög direktavkastning på fastigheter

En annan faktor som har bidragit till att nyproduktionen tagit fart är den höga direktavkastningen för 
fastigheter jämfört med obligationsräntan. I diagram 3 visas hur statsobligationsräntan har fallit från tolv 
procent 1990 till under en procent, medan direktavkastningen på kommersiella fastigheter har haft en 
jämnare utveckling och fortfarande ligger över fyra procent. Fastigheter har dessutom stigit i värde närmast 
oavbrutet under tjugo års tid och många ser en god potential att ta del av en värdeuppgång. Det har gjort 
att investerare har flytt placeringar på penning- och obligationsmarknaderna till förmån för fastighetsmark-
naden som överflödats av kapital som investeras i fastigheter. Parallellt med investerarnas jakt på avkastning 
trycker politiker i regering och kommuner på för ett ökat byggande, även i småkommuner där det inte 
byggts på länge. Statligt ägda Akademiska Hus planerar att bygga 11 000 studentbostäder fram till 2021 
och ytterligare 10 000 mellan 2021 och 2026. När alla löper åt samma håll samtidigt ökar riskerna för ett 
överutbud. Det finns även en risk för att det byggs bostäder för nyanlända som senare flyttar från orten 
och bostäderna blir vakanta. 

Diagram 3. Avkastning kommersiella fastigheter & statsobligationsräntan 10 år (%). Källa: Riksbanken

2.1 Produktionskostnaderna skenar
Produktionskostnaderna för nybyggda flerbostadshus har stigit brant under senare år i Stor-Stockholm och 
Stor-Göteborg, med ca 25 000 respektive 20 000 kronor per kvadratmeter över en tioårsperiod till 54 381 
respektive 45 387 kronor per kvadratmeter. Det skall jämföras med Stor-Malmö där produktionskost-
naden ligger på 33 845 kronor per kvadratmeter, men 100 kvadratmeter likväl kostar nästan 3,4 miljoner 
kronor. Det är frågan om det finns tillräckligt många köpare till nyproduktionen de närmaste åren när en 
stor mängd skall ut på marknaden till försäljning. De nyanlända kan inte betala för den och de inhemskt 
födda bor billigt i det äldre beståndet. Många som skulle kunna flytta till en nyproducerad bostad tvekar 
på grund av kapitalvinstbeskattningen eller för att ett hyreskontrakt i första hand har ett värde i storstäder-
na.
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Diagram 4. Total produktionskostnad/lägenhetsarea för nybyggda flerbostadshus (kr/kvm). Källa: SCB

Ökningen av boendekostnaderna är intressant även ur ett penningpolitiskt perspektiv. Riksbanken gör 
allt för att få upp inflationstakten till 2,0 procent och kan bl.a. hänvisa till att boendekostnaderna i KPI 
bara har stigit med 1,4 procent om året 1998-2015, vilket motiverar minusräntan. En närmare granskning 
av KPI visar att hyrorna i hyres- och bostadsrättslägenheterna har stigit med 1,9 procent om året, medan 
kostnaderna för att nyttja bostaden i egna hem har minskat med 0,4 procent om året som en följd av att 
hushållens räntekostnader på bostadslånen har fallit (på grund av Riksbankens räntesänkningar).

Däremot har produktionskostnaderna per lägenhet och kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus stigit 
med 6,2 procent om året för hela Sverige, från 15 039 kronor per kvadratmeter 1998 till 42 046 kronor 
2015. För Stor-Stockholm var ökningstakten ännu större, 7,5 procent om året. Branschen påpekar att de 
måste betala mer för marken. I Stor-Stockholm har markpriserna stigit från 5 348 till 14 800 kronor per 
kvadratmeter från 2005 till 2015. Rensat för detta har produktionskostnaderna ökat med 6,3 procent om 
året. Produktionskostnaderna har således, även markkostnaderna beaktat, ökat väsentligt mer än såväl KPI 
som arbetskraftskostnaderna. Marknadsaktörer berättar att den heta marknaden har drivit upp kostnader-
na i alla led och att den höga byggtakten således har ett pris.

Andelen smålägenheter ökar

De höga byggkostnaderna gör att det produceras relativt fler små lägenheter som går att sälja till ett högre 
kvadratmeterpris, medan färre har råd att efterfråga de större lägenheterna. Statistik från SCB visar att an-
delen lägenheter som var 31-60 kvm stora uppgick till 34,9 procent av beståndet 2013. Av de som byggdes 
2014-2016 uppgick andelen till 41,1 procent. Andelen lägenheter som var 61-70 kvm stora uppgick mot-
svarande till 19,3 procent av beståndet 2013, men andelen som byggdes 2014-2016 var endast 13,9 
procent. Lägenheter större än 110 kvm har blivit allt mer sällsynta. De utgjorde 3,9 procent 2013, men 
bara 3,2 procent av de som byggdes 2014-2016.

Emanuelsson (2015) sammanfattar hindren på utbudssidan: ”höga markpriser och byggkostnader, krävan-
de mark- och planeringsprocesser, kommunernas planmonopol, bristande konkurrens inom anläggnings-
branschen och byggsektorn, reglerna på hyresmarknaden liksom gällande lagstiftning som ställer höga 
kvalitetskrav på de bostäder som byggs.” Det finns strukturella problem som orsakar högre kostnader och 
som det vore viktigt att komma till rätta med. Samtidigt reser kostnadsökningarna frågetecken kring hur 
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KPI beräknas och används. Enligt Svenska Dagbladet (170820) har de stockholmare som köpte en stor 
lägenhet 2006 tjänat 1 200 kronor per dag i tio års tid på sin bostad. Om Riksbanken bara sänker räntan 
tillräckligt skulle de kunna fortsätta att tjäna mer pengar samtidigt som boendekostnaden i KPI paradoxalt 
nog trycks tillbaka. 

Diagram 5. Produktionskostnad brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus 
samt boendekostnaden i KPI. Index 1980=100. Källa: SCB.

3. Efterfrågan på bostäder: Stort 
behov, men efterfrågan överskattas
Flyktingvågen 2015 skakade om Sverige, så även dess bostadsmarknad. Plötsligt steg behoven och bedöm-
des det att hundratusentals nya bostäder extra behövde byggas för att ge rum åt de många nyanlända som 
snart skulle lämna förläggningarna. Prognoserna från Migrationsverket, Boverket och SCB om befolkning-
sökningen och bostadsbehovet blev centrala i den samhällspolitiska debatten. I sin byggbehovsprognos från 
i juni 2016 beräknade Boverket behovet till 710 000 nya bostäder i Sverige 2016-2025, motsvarande 
71 000 lägenheter om året. Då merparten av de nyanlända behövde bostad 2016-2020 beräknades det år-
liga behovet till 88 000 bostäder dessa år, medan behovet under den senare perioden beräknades till 54 000 
om året. 700 000 nya bostäder blev också regeringens målsättning för byggandet 2016-2025. 

I november 2015 gjorde regeringen emellertid en helomvändning i flyktingpolitiken. Migrationslagstift-
ningen ersattes successivt med en ny lagstiftning på EU:s miniminivå med syftet att kraftigt minska antalet 
asylsökande som tar sig till Sverige. De nya reglerna, såsom tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav 
vid anhöriginvandring och gränskontroller samt avtalet mellan EU och Turkiet om att förhindra migranter 
att ta sig från Turkiet till EU, föranledde Migrationsverket att i februari 2017 skriva ned sin bedömning av 
antalet som beviljas uppehållstillstånd jämfört med situationen ett år tidigare. 

Den 12 april presenterade SCB prognosen ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060” där Migrations-
verkets nya bedömning beaktats. Följden blev en kraftig nedrevidering av Sveriges befolkningsökning de 
kommande åren. Jämfört med SCB:s prognos ett år tidigare skrevs invånarantalet 2020 ned från 10,59 
till 10,43 miljoner, en nedrevidering med 159 200 invånare, och fram till 2025 med 135 000 invånare 
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till 10,96 miljoner invånare. Det är fortfarande en stor folkökning som förutspås, med 964 000 invånare 
2015-2025. Den skall även ses i perspektivet av att befolkningstillväxten på 1,46 procent 2016 till 9,995 
miljoner invånare var den högsta sedan 1861 då Sveriges folkmängd ökade med 1,49 procent. Som fram-
går av diagram 6 är det en påtaglig nedjustering som SCB har gjort 2017-2020. 

Diagram 6. SCB:s prognoser 2016 och 2017 över Sveriges årliga befolkningsökning

På basis av SCB:s befolkningsprognos kom Boverket den 20 juli med en reviderad prognos över hur myc-
ket som behöver byggas. Den visar på en ordentlig nedrevidering fram till 2020, därefter en liten uppjus-
tering. Det sammanlagda behovet anses ha minskat från 71 000 till 66 700 bostäder per år fram till 2025. 
Behovet av 700 000 nya bostäder gäller därmed inte längre, utan kan sägas ha ersatts med 600 000 nya 
bostäder 2017- 2025.

Prognos, juni 2016 Prognos, juli 2017

År Bostäder totalt Bostäder/år År Bostäder totalt Bostäder/år

2016-2020 440,0 88,0 2017-2020 322,0 80,5

2021-2025 270,0 54,0 2021-2025 278,0 55,6

2016-2025 710,0 71,0 2017-2025 600,0 66,7
Tabell 2. Boverkets byggbehovsprognos (antal i tusental)

Intelligence Watch bedömer att den reella efterfrågan är lägre än det behov Boverket prognostiserar och 
som primärt grundas på att de nyanlända skall bo lika stort som den inhemska befolkningen. Boverket 
(2015:18) beräknar att det behövs i genomsnitt 0,57 nya bostäder för varje ny individ, motsvarande att det 
bor 1,75 invånare per lägenhet. En orsak till det förhållandevis låga antalet boende per lägenhet är de en-
samkommande flyktingbarnen. I den nya prognosen, som baseras på 2017-2025 och som medräknar det 
latenta byggbehovsunderskottet 2012-2016, fås en total på 1,90 invånare per lägenhet för hela perioden. 

Det kan jämföras med att det i hela det svenska bostadsbeståndet bor 2,08 invånare per lägenhet. Att de 
nyanlända inom loppet av några år skulle bo färre personer per lägenhet jämfört med den inhemska be-
folkningen förefaller orealistiskt. Under hela perioden 2012-2016 färdigställdes knappt 0,34 bostäder per 
ny invånare (Boverket 2017:17), motsvarande att det bor 2,94 invånare i varje lägenhet. Boverket finner 
enligt sin modell att det är alldeles för lite och att det finns ett uppdämt behov av 130 000 bostäder sedan 
2012-2016 som växer med ytterligare 35 000 bostäder 2017-2018 till 165 000 bostäder. 
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Denna modell tar inte hänsyn till det historiska överskottet av sängplatser sedan miljonprogrammet på 
1970-talet. Emanuelsson (2015) beräknar att ”det var först under 2011 som överskottet av sängplatser i 
till exempel Stockholmsområdet tog slut.” I andra storstadsregioner var det fortfarande 2015 ett överskott 
även om det har krympt i takt med den stora befolkningsökningen och urbaniseringen. ”I Sverige som 
helhet finns det däremot ett betydande överskott av sängplatser”, sammanfattade Emanuelsson. Boverkets 
beräkningar av ett uppdämt behov måste därför anses vara osäkra. Uppenbarligen bor de ca 260 000 
personerna med behov av bostad någonstans, såsom i EBO. Resultatet av Emanuelssons beräkningar och 
perioden därefter kan tolkas som att det utbudsöverskott som tidigare fanns har försvunnit i storstads-
regionerna, men kvarstod 2015 i stora delar av det övriga landet där antalet boende per lägenhet har varit 
tämligen konstant i flera decennier. 

3.1 Flyktingvågen ökade bristen påtagligt

”Sverige befinner sig nu i den groteska situationen att folk får vänta i tio år för att få en lägenhet i 
Stockholm. Det är lika länge som det tog att vänta på en Trabant i Östtyskland.”

Assar Lindbeck, professor Stockholms universitet

Flyktingvågen 2014-2015 har förändrat bilden. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 bedömde 255 
av 290 kommuner, motsvarande 88 procent, att det råder bostadsbrist. Det kan jämföras med 43 procent 
2013 och 11 procent i slutet av 1990-talet. Drygt 250 kommuner uppgav ett underskott på bostäder för 
nyanlända flyktingar, vilket är en ökning från 114 kommuner 2013 och från 59 kommuner 2010. Ungefär 
lika många menade att det råder brist för ungdomar, en annan ekonomiskt resurssvag grupp som kämpar 
för att komma in på bostadsmarknaden. Denna bild styrks av Hyresgästföreningen (2017) vars enkät 
visade att andelen unga i åldern 20-27 år som bor kvar hemma har ökat till 24,3 procent, den högsta nivån 
sedan enkäterna startade 1997 och då andelen låg på 15,2 procent. Framför allt råder brist på hyresrätter, 
vilket bland annat förklaras av att många hyresrätter har ombildats till bostadsrätter de senaste tjugo åren, i 
synnerhet i Stockholm. Kötiden för de drygt 550 000 personerna i Stockholms bostadsförmedling är näs-
tan tio år och har ökat med nästan ett helt år det senaste året.

Att kommunerna uppger att det råder bostadsbrist innebär inte nödvändigtvis att förutsättningarna för 
nyproduktion är uppfyllda. Om bristen uttrycker en önskan att bo bättre så avgörs den reella efterfrågan av 
faktorer såsom köpkraft, finansiering, pris, utbud och kulturella boendetraditioner. De ekonomiska 
förutsättningarna ser olika ut hos olika grupper, vilket bl.a. resulterar i trångboddhet för vissa.

Låga inkomster

Betalningsförmågan hos flykting- och anhörigvandrare är generellt låg och beroende av offentligt stöd. En 
granskning av Dagens Nyheter (2015) av de individer som kom till Sverige 2004 som flyktingar och med 
andra asylliknande skäl visade att inte ens hälften – 46 procent – av flyktingarna som nått den arbetsföra 
åldern 20 till 64 år hade en inkomst över 13 000 kronor i månaden tio år senare. Medianinkomsten för 
flyktingarna låg på 11 100 kronor i månaden, vilket kan jämföras med 23 700 kronor i månaden för hela 
befolkningen. Minst tre av tio fick ekonomiskt bistånd från kommunen. SCB:s inkomststatistik bekräftar 
DN:s undersökning. Personer födda i Sverige hade 2015 en medianinkomst på 26 200 kronor/månaden 
(314 000 kronor per år), medan medianinkomsten för personer födda i Afrika låg på 11 900 kronor i 
månaden och från Asien på 14 200 kronor i månaden. Det skall noteras att personer som varit i Sverige en 
kortare tid hade lägre inkomst. Efter 5-9 år i Sverige låg medianinkomsten för personer födda i Afrika på 
10 100 kronor i månaden och från Asien låg på 10 600 kronor i månaden. För de som varit i Sverige kor-
tare tid än fem år var inkomsterna väsentligt lägre.

Medianinkomsten säger inget om andelen i toppskiktet och deras inkomster, men ger en indikation om 
att betalningsförmågan att av egen kraft efterfråga en ägd bostadsrätt eller villa, eller en större hyresrätt, 
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för åtminstone hälften av immigranterna är begränsad. Offentliga transfereringar kan göra den disponibla 
inkomsten större. SCB beräknar den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för personer i hushåll. 
Enligt denna statistik hade personer födda i Sverige en disponibel inkomst 2015 på 255 000 kronor, med-
an personer födda utanför Europa hade 148 300 kronor för de som varit 1-10 år i Sverige och 182 000 
kronor för de som varit 11-20 år i Sverige.

Födelseregion Årsinkomst (kr)

Födda i Sverige 313 989

Födda i Norden utom Sverige 300 978

EU 27 utom Norden 253 574

Afrika 142 976

varav Afrika 3-4 år i Sverige 71 055

varav Afrika 5-9 år i Sverige 121 144

Asien 170 189

varav Asien 3-4 år i Sverige 71 295

varav Asien 5-9 år i Sverige 127 340
Tabell 3. Medianinkomst 2015 för personer 20-64 år i Sverige (sammanräknad förvärvsinkomst). 
Källa: SCB

Inkomststatistiken visar att det är nödvändigt att beakta individernas ursprung när en befolkningsökning 
översätts i reell bostadsefterfrågan, vilket tydligt syns i bostadsstatistiken. 28,9 procent av de inhemskt föd-
da bodde i hyresrätt 2015, vilket kan jämföras med att 70,9 av personer födda utanför Europa. Då boende 
i hyresrätt generellt innebär mindre bostadsyta per person än i bostadsrätt och framför allt småhus med 
äganderätt, till exempel en villa eller ett radhus, syns detta i trångboddheten.

3.2 De nyanlända bor mer trångbott
Trångboddheten mäts enligt olika normer. Norm 3 lyder ”bostadsbeståndet bör på längre sikt ges sådan 
sammansättning att varje hushåll kan erhålla lägenhet med kök och vardagsrum samt rum för föräldrar 
och eget rum för varje barn och annan hushållsmedlem. I vissa fall finns behov av sovrum för varje vuxen.” 
Enligt denna norm var 12,4 procent av de inrikes födda trångbodda och 47,1 procent av personerna födda 
utanför Europa. Det bör noteras att denna norm kan överskatta trångboddheten då samtliga ensamhushåll 
boende i ett rum med kök anses som trångbodda, vilket inte kan ses som en självklarhet.

2010-2016 ökade antalet personer i Sverige med svensk härkomst med 57 170 invånare. Samtidigt ökade 
antalet personer med utländsk härkomst (födda i utlandet eller i Sverige av två utlandsfödda föräldrar) med 
522 413 invånare. Enligt LO-ekonomen Torbjörn Hållö beviljade Sverige dubbelt så många uppehållstill-
stånd relativt befolkningsstorleken mellan 2008 och 2016 som det land i Europa som beviljade näst flest. 
En stor del av invandringen har under denna period präglats av låga eller mycket låga utbildningsbakgrun-
der och av bristande färdigheter visavi svenskt arbetsliv, sade Hållö (Folkbladet 170916), vilket förklarar 
svårigheterna för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och få en fast inkomst. Majoriteten av 
de inskrivna arbetslösa är idag utrikes födda, varav drygt 40 procent har förgymnasial utbildning som hög-
sta utbildningsnivå och merparten har mindre än nioårig grundskola (LO 2017).

För 2017-2025 prognostiserar SCB att antalet personer födda i utlandet ökar med 566 238. Då arbets-
kraftsinvandringen är begränsad och de svenska födelsetalen låga beror nästan hela den svenska folköknin-
gen på flykting- och anhörigimmigration från utlandet och de barn de föder. Då utbildningsnivån är låg 
för dessa förväntas tudelningen på arbetsmarknaden ges en allt tydligare etnisk prägel (LO 2017). Både 
på kort och lång sikt är det problematiskt att utomeuropeiskt födda är sämre utbildade, har låg sysselsätt-
ningsgrad och svag köpkraft att efterfråga en bostad.
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Diagram 7. Folkökning i Sverige 2010-2016 uppdelad på svensk och utländsk härkomst. Källa: SCB

Diagram 8. Invånare i Sverige 2002-2016 uppdelad på svensk och utländsk härkomst. Källa: SCB

Vid bedömningen av hur många lägenheter de nya invånarna kommer att efterfråga (och har möjlighet att 
efterfråga) är det centralt att utgå från de ekonomiska, utbildningsmässiga och kulturella faktorer som for-
mar basen för efterfrågan och beakta hur mycket staten, som har ansvaret för migrations- och arbetsmark-
nadspolitiken, är beredd att betala för att de nyanlända skall ges en rimlig boendestandard. 

SCB:s statistik visar att personer med utländsk bakgrund bor trängre än personer med svensk bakgrund i 
samtliga boendeformer. Störst skillnad är det i hyresrätten där barn med svensk bakgrund har i median-
värde 24 kvadratmeter bostadsarea och barn med utländsk bakgrund 17 kvadratmeter. Det går således inte 
att översätta den nuvarande folkökningen med ett nybyggande motsvarande den historiska baserat på en 
folkökning av inhemskt födda svenskar eller efterkrigsdecennierna med arbetskraftsinvandring då folk im-
migrerade för att arbeta och fick jobb direkt.

SCB:s statistik visar också att medelantalet boende per 1 rumsenhet, avseende såväl rum som kök om 
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minst 6 kvadratmeter med fönster, var 0,55 bland svenskfödda och 0,87 för personer födda utanför Euro-
pa 2015, d.v.s. att de inrikesfödda hade 57 procent mer rum per person. Det indikerar att det inte är den 
svenska normen på två boende per lägenhet som kommer att gälla de nya immigranterna, utan snarare tre. 

En granskning av några invandrartäta områden styrker denna bild. T.ex. bodde det i Malmöområdena 
Törnrosen 3,13, Herrgården 3,29 och Örtagården 3,46 invånare per lägenhet 2012, det vill säga före den 
senaste flyktingströmmen. I Tingbjerg/Utterslevhuse i Köpenhamn bodde 2,81 och i Mjølnerparken 3,46 
invånare per lägenhet 2013. I den större stadsdelen Rosengård med ca 24 000 invånare och ett blandat 
bestånd med även villor och en betydande inhemsk befolkning bodde det 2,89 personer per lägenhet. 

3.3 Högre boendetäthet ger lägre efterfrågan än antaget
De antaganden om boendetäthet som ligger till grund för Boverkets beräkningar av bostadsbehoven är 
osäkra och kan inte översättas i efterfrågan på nyproduktion. Immigranterna behöver bo, men kan omöj-
ligt finansiera 600 000 nya bostäder 2017-2025, utan är som grupp själva beroende av offentlig försörjning 
under sina första tio år i Sverige och bidrar blygsamt med nettoinkomster för hyres- och räntebetalningar. 
Samtidigt är nyproduktionen dyr och bor den inhemska befolkningen i det äldre och billigare beståndet, 
tillika subventionerade med ränteavdrag på lånen i det ägda beståndet. 

Vi har nedan räknat om Boverkets byggbehovsprognos till efterfrågescenarier med ett högre antal boende 
per lägenhet. Vi har inte medräknat Boverkets ”latenta underskott” på 130 000 bostäder från 2012-2016, 
då det får anses osäkert om det finns, och skulle det finnas är det rimligt att låta det rulla så att det kvarstår 
2025. Vi har räknat med 2,0 till 3,6 boende per lägenhet, dels för att visa på osäkerheten i antagandena, 
dels känsligheten för boendetätheten i utfallet. 

I själva verket vet vi inte vilken täthet som är mest sannolik då det är en extrem situation på bostadsmark-
naden med en stor inkomstsvag grupp med en annan kulturell bakgrund och syn på boendetäthet som an-
länt på kort tid. Det finns inget stöd för att boendetätheten hamnar på samma nivå som riksgenomsnittet. 
Boverket (2015:40) visar att boendeytan för nyanlända var i genomsnitt 22 kvm och medianen knappt 21 
kvm per person, att jämföra med riksgenomsnittet på 42 kvm per person. Det ligger närmare till hands att 
tro att de nyanländas möjligheter och preferenser mer påminner om Sverige 1955, då boendetätheten var 
2,8 personer per lägenhet, än dagens generellt ekonomiskt välmående och individualistiska samhälle med 
särboskap, singelliv, frånskilda makar, ensamstående pensionärer och små barnfamiljer. Scenarierna ger ett 
brett intervall mellan 268 000 och max 482 000 nya bostäder 2017-2025, varav det övre intervallet sanno-
likt skulle kräva att staten genom riktade stöd tar ett tydligt ansvar för de nyanländas bostadsfinansiering så 
att reell och långsiktig efterfrågan skapas. 

Boende per lägenhet Efterfrågan på bostäder Efterfrågan på bostäder per år 

2,0 482 53,6

2,2 438 48,7

2,4 402 44,7

2,6 371 41,2

2,8 344 38,2

3,0 321 35,7

3,2 301 33,4

3,4 284 31,6

3,6 268 29,8
Tabell 4. Efterfrågan på bostäder 2017-2025 i olika scenarier (antal i tusental)
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4. Bristen vänder till överskott 
”Facit är att vi inte förutsåg – och det borde vi kanske ha gjort – att det kunde gå så illa som det 
gjorde.”

Nils Bernstein, Nationalbankdirektör i Danmark 2005-2013

Boverket (2017) prognostiserar att det påbörjas 72 000 bostäder i år och 74 500 nästa år och att det fär-
digställs 59 000 respektive 66 000 dessa år. Dessa nivåer kräver en mycket stark efterfrågan för att vara 
uthållig. Veidekke (2017) räknar, baserat på förändringen av hushållens finansiella netto, reporäntan, sys-
selsättningen och byggkostnaderna, med att efterfrågan toppar runt 50 000 nya bostäder per år 2018-2019 
och att antalet påbörjade bostäder som en logisk följd faller från dagens höga nivåer därefter. 

Sveriges befolkningsökning består, som har visats ovan, till övervägande del av flyktingar och anhöriga med 
svag betalningsförmåga att köpa bostadsrätter eller småhus och ofta utan resurser att utan offentligt stöd 
hyra nyproducerade lägenheter. Ökningen i nyproduktionen från ca 20 000-30 000 bostäder per år 2002-
2014 till runt 70 000 bostäder per år är därför dramatisk. Det påminner om den snabba ökningen från 
1986 till 1991. Den gången bestod efterfrågan i större grad av personer med en högre utbildningsnivå och 
starkare ekonomisk ställning. Ändå föll de reala bostadspriserna med ca 30 procent 1989-1993. Den då 
överhettade ekonomin drabbades även av en kostnadskris. Vändningen kom plötsligt och på kort tid gick 
Sverige in i en fastighets- och bankkris och en djup recession med stigande arbetslöshet, statliga budgetun-
derskott och krispaket. Kronans fasta växelkurs blev omöjlig att försvara. Vi är åter i ett läge med förhöjda 
risker. En internationell ränteuppgång kan få priserna på bostadsmarknaden att snabbt vända nedåt och 
minska efterfrågan. Efter den perfekta medvinden är det upplagt för den perfekta stormen.

Sannolikheten är stor att vi framöver får ett överutbud av nyproducerade, dyra bostadsrätter och att en del 
bostadsutvecklare kommer att få så allvarliga ekonomiska problem att de tvingas i konkurs. Ekvationen att 
bygga nytt och dyrt när flyttkedjorna inte fungerar och tillväxten utgörs av nyanlända utan fast inkomst 
går inte ihop, i synnerhet inte om räntorna skulle stiga. Vi skulle i så fall ha en kortvarig topp i nyproduk-
tionen ca 2018 följd av en skakigare marknad och en återgång till lägre produktionsnivåer 2020-2025. 

4.1 Stockholms lägenheter kostar 60 procent mer än Köpenhamns 
- finns risk för nedgång likt den danska huvudstaden 2006
Åren efter att Öresundsbron invigts var optimismen stor i Köpenhamn. Staden förnyades med bygg-
nader och en ny metro. Den fylldes med ungdomar och hippa ställen. Arbetslösheten sjönk, ekonomin var 
urstark och den danska ”flexicuritymodellen” hyllades i Europa. Nyproduktionen av ejerlejligheder och 
hyreslägenheter ökade från 3 252 lägenheter åren 2001-2003 till 10 658 åren 2004-2006 i Köpenhamns 
och Frederiksbergs kommuner. På tre och ett halvt år fram till sommaren 2006 nästan fördubblades priser-
na på ejerlejligheder till 31 529 danska kronor per kvadratmeter. Omräknat i svenska kronor steg priserna 
med 19 264 kronor per kvadratmeter. Därefter föll bostadspriserna med 34 procent de följande tre åren 
och nyproduktionen av ejerlejligheder störtdök från 5 856 stycken 2006 till 628 stycken tre år senare i hela 
huvudstadsregionen. En fastighets- och bankkris följde. 

Bland de tongivande fastighetsbolagen som gick i konkurs fanns Keops och Sjælsø. Keops, grundat av Ole 
Vagner 1989, finansierade sin expansion bl.a. genom fastighetsobligationer riktade mot privatpersoner som 
ville undvika skatt. 2007 köptes det av isländska Stodir och fusionerades med Atlas Ejendomme till Landic 
Properties. Fastighetsbeståndets värde uppgick till ca 40 miljarder kronor som mest. 2009 gick bolaget i 
konkurs. Det börsnoterade projektutvecklingsbolaget Sjælsø Gruppen, som grundats 1981 av bröderna 
Rønje och hade motsvarande samma goda renommé som JM i Sverige, tjänade stora pengar fram till 2007. 
Aktiekursen toppade på 246,90 danska kronor 2006, men föll efter miljardförluster med 97 procent till 
2,65 kronor 2011. Två år senare var konkursen ett faktum. Banker som Roskilde Bank, Fionia Bank och 
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Amagerbanken övertogs av det statligt inrättade holdingbolaget Finansiel Stabilitet när de var på väg att gå 
omkull. Totalt gick 15 banker i konkurs och fusionerades 36 fram till 2013.

2017 är optimismen på topp i Stockholm som växer så det knakar. Staden fylls med ungdomar, hippa 
ställen och ser sig som ett innovativt IT- och finanscenter. Infrastrukturen byggs ut kraftigt med projekt 
som Norra länken, Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan, Tvärförbindelse Södertörn och utbyggd 
tunnelbana. Arbetslösheten bland svenskfödda är låg och den svenska ekonomin växer avsevärt snabbare än 
flertalet övriga EU-länder. Bostadsrättspriserna har stigit med 24 000 kronor per kvadratmeter de senaste 
tre och ett halvt åren, motsvarande 50 procent. En fördubbling har skett de senaste åtta åren. Nyproduk-
tionen av bostads- och hyresrätter har nästan dubblerats från 26 407 stycken 2011-2013 till 47 035 styc-
ken 2014-2016 i Stockholm-Solnas lokala arbetsmarknadsområde och en byggboom råder som fortsätter 
2018. Den naturliga frågan är om det som hände i Köpenhamn håller på att hända i Stockholm?

Likheterna finns där: den låga arbetslösheten bland inhemskt födda, den starka ekonomin, optimismen, 
nyproduktionen som tar fart och når ovanligt höga nivåer, prisuppgången på bostäder som har accelere-
rat under några år och spekulativa inslag där köparen förvärvat nyproducerade bostäder med avsikten att 
sälja före inflyttning, köpt äldre lägenheter, renoverat och sålt vidare eller när föräldrar köpt lägenheter 
till sina barn. Riktade kontroller mot bostadsspekulation har, enligt Skatteverket, lett till skattekrav på 
86 miljoner kronor. Det fanns i Köpenhamns fall även förändringar på kreditmarknaden som drev på: 
lägre räntor, amorteringsfrihet och kortare bindningstider. Dessutom infördes ett skattestopp 2002 som 
frös fastighetsskatten på 2001 års nivå. I Sverige avskaffades fastighetsskatten 2008, tar fler rörliga lån och 
är räntan rekordlåg. Båda ländernas banksystem har ett inhemskt inlåningsunderskott och är beroende 
av upplåning på den internationella kapitalmarknaden, vilket ökar risken i händelse av kris. Riksbanken 
(2017) varnar för att en stor svensk banksektor i förhållande till BNP, med stor andel marknadsupplåning i 
utländsk valuta och exponering mot bolån, gör det finansiella systemet sårbart och känsligt för störningar. 
Noterbart är även att de goda tiderna drog till sig nya bostadsutvecklare i Köpenhamn som utgav riskfyllda 
fastighetsobligationer. Liknande sker nu i Sverige. Skuldsättningen i flera av bostadsutvecklarna är hög och 
räntan på obligationerna är enligt Nordeas räntestrateg Erik Nordenskjöld i nivå med skräpobligationer 
(DI 170701). I riskanalysen är det värt att påminna om hur fort värdet på förvärvade tomtgrunder och 
pågående projekt föll i Danmark.  

Det finns också skillnader: Befolkningsökningen är väsentligt större i Stockholm. I Sverige dominerar de 
fyra storbankerna, medan Danmark hade många små och mellanstora banker. De svenska fastighets-
bolagen är också större, medan Danmark är fragmenterat i många mindre. De spekulativa inslagen i 
Köpenhamn var sannolikt större då privatpersoner investerade i fastighetsbolag som köpte bostäder för att 
kunna minska marginalskatten. I Sverige är kravet större på att ägaren själv måste bo i sin bostadsrätt.

Bostadspriserna vände ned före finanskrisen började

Det är värt att notera att bostadspriserna i Köpenhamn vände ner över ett år före finanskrisens början utan 
någon tydlig utlösande faktor annat än att priserna hade stigit så mycket att förväntningsbilden ändrades. 
Att räntorna vände upp påverkade. Nyproduktionen var särskilt dyr och på ganska kort tid förbyttes 
bostadsbristen till ett överskott av nybyggda flerbostadshus när folk började flytta längre ut från Köpen-
hamn och till Skåne. Under 2005 minskade befolkningen i Köpenhamns kommun med 1 204 invånare. 
De nybyggda ejerlejlighederne gick inte att sälja och fastighetsbolagen valde då att hyra ut lägenheterna.

2006 kostade en ejerlejlighed i Köpenhamn mer per kvadratmeter än en bostadsrätt i Stockholm. Idag kos-
tar bostadsrätten 73 618 kronor per kvadratmeter i Stockholms kommun (och betydligt mer i inner-
staden), att jämföra med motsvarande 46 289 svenska kronor i Köpenhamn, en skillnad på 60 procent. 
Som framgår av diagram 9 har Stockholm aldrig varit dyrare relativt Köpenhamn än idag. Till och med 
Göteborg är dyrare än Köpenhamn, både för småhus och bostadsrätt, vilket illustrerar den svenska över-
hettade marknaden. Men genomsnittsinkomsterna i Köpenhamn ligger på Stockholms nivåer och över 
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Göteborgs. Befolkningen ökar visserligen inte lika snabbt procentuellt, men det byggs också mindre. Som 
framgår av diagram 10 har gapet mellan hur mycket som byggs i det lokala arbetsmarknadsområdet Stock-
holm-Solna, nästan 20 000 lägenheter 2016, jämfört med på Själland, 6 451 lägenheter, inte varit större 
någon gång under perioden 1991-2016. 

Diagram 9. Priset för en bostadsrätt i Stockholm och en ejerlejlighed i Köpenhamn i lokal valuta 1996-
2017. Källa: Mäklarstatistik och Realkreditrådet

Diagram 10. Nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus i det lokala arbetsmarknadsområdet Stock-
holm-Solna och på Själland. Källa: SCB och Danmarks Statistik

Sammansättningen på befolkningsökningen 2002-2016 är likartad. I Stockholm-Solna, Göteborg och 
Köpenhamns (Region Hovedstaden) lokala arbetsmarknadsområden bestod den till 34 procent av personer 
med inhemsk och till 66 procent av personer med utländsk härkomst. Stockholms kommun noterade dock 
ett inrikes flyttningsunderskott på 4 000 personer 2016, vilket var större än det tidigare rekordet på 3 091 
personer 2002. Den kraftiga ökningen av personer med inhemsk härkomst, som pendlade mellan 0,99 och 
1,44 procent om året 2008-2014, minskade till 0,51 procent 2016. Det är ett tecken på att många tycker 
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att bostadspriserna har blivit höga, liksom i Köpenhamn 2005-2006. Bostadssajten Hemnet rapporterar att 
utbudet av befintliga bostadsrätter och villor till försäljning var 50 procent högre i augusti jämfört med i 
fjol i Stockholms län, ett annat tecken på att marknaden förändras. Det finns sammantaget indikationer på 
att Stockholms bostadsmarknad kan stå inför ett fall liknande Köpenhamn 2006 och åren efter.

Småhus Bostadsrätt

Stockholms kommun 59 625 73 618

Göteborgs kommun 43 936 49 171

Malmö kommun 34 689 28 262

Köpenhamns kommun 40 801 46 289
Tabell 5. Bostadspriser i utvalda kommuner. Fotnot: För Köpenhamns kommun är priset för en ejerlej-
lighed. Växelkursen DKK/SEK 1,28 har använts. Källa: Mäklarstatistik och Realkreditrådet

Vad gäller Malmö-Lunds lokala arbetsmarknadsområde avviker det genom att befolkningsökningen till 82 
procent består av personer med utländsk härkomst. Betalningsförmågan är lägre i Malmö där 44 procent 
av invånarna har utländsk härkomst än i de andra tre jämförda städerna och småhuspriserna ligger t.ex. 21 
procent under Göteborg. Att bostadsrätterna kostar ännu mindre relativt de övriga städerna sammanhän-
ger med att trycket på att bo centralt är lägre då staden är mindre och det därför är relativt mer attraktivt 
att köpa hus utanför, men också att Malmö har en större andel invånare med utländsk härkomst och lägre 
inkomster. Malmö är också den enda av städerna där villan är dyrare per kvadratmeter än lägenheten. Sam-
tidigt påverkades Malmö av prisnedgången i Köpenhamn 2006-2009, varför priserna inte är lika uppdriv-
na som i Stockholm och Göteborg. En nedgång i övriga Sverige behöver därför inte slå lika hårt.

4.2 Bostadspriserna har stigit även i Göteborg och Malmö
Medan svängningarna i de reala huspriserna följde varandra i större grad i riket under 1980-talet och stora 
delar av 1990-talet har skillnaderna mellan storstad och land ökat under 2000-talet i takt med den tillta-
gande urbaniseringen och näringslivets koncentration till storstäderna. Fram till finanskrisen 2007 ökade 
huspriserna snabbast i Stor-Malmö, men när Köpenhamn gick in i en fastighets- och finanskris smittade 
det av sig på Skåne, bl.a. för att informationen om riskerna spred sig, men också för att flyttningen av 
danskar till Skåne upphörde och vände riktning när utbudet av prisvärda bostäder ökade på Själland. 

Diagram 11. Reala småhuspriser per region och bostadsrättspriser i Stockholm (Index 1980=100). 
Källa: SCB, Valueguard, Riksbanken
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Sett över en lägre period, från 1980 till 2016, har huspriserna i Stor-Malmö och Stor-Göteborg ökat näs-
tan exakt lika mycket. Priserna har ökat mest i Stor-Stockholm och klart mer än i riket som släpar efter. De 
riktigt stora prisökningarna har skett för bostadsrätter i Stockholms kommun som har stigit med nästan 
1000 procent sedan 1980, varav merparten av ökningen har skett från och med 1998. 

5. Reducerat ränteavdrag som 
politisk lösning
”Ska man någon gång ge sig på ränteavdragen så gör man naturligtvis det när vi har nollränta.” 

Göran Persson (S), statsminister 1996-2006

”Alla vet vad vi behöver göra, men politikerna tittar ned i marken.”
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Den nuvarande fastighetsbeskattningen är problematisk och djupt orättvis. Den skapar inlåsningseffekter 
för de som har sett sin ägda bostad stiga i värde och innebär att låginkomsttagare i glesbygd subventionerar 
höginkomsttagares och barnfamiljers ägda boende i storstäderna via ränteavdraget. Den subventionerar 
ökad boendeyta och stimulerar till låntagande och stigande bostadspriser. Följden är att hushåll med låga 
inkomster eller lite kapital har svårt att köpa en bostad och många gånger tvingas hyra dyra nyproducerade 
lägenheter. Därtill kostar ränteavdraget staten i form av förlorade skatteintäkter, i genomsnitt 22 miljarder 
kronor om året de senaste fem åren, ett belopp som stiger när räntan går upp och värdena av ränteavdragen 
ökar. Skattesystemet är inte heller neutralt utan boende och fastighetsinvesteringar beskattas lägre än annan 
konsumtion. 

Ränteavdraget ger låntagaren i Sverige rätt att dra av 30 procent av ränteutgifterna upp till 100 000 kronor 
per år mot övrig beskattningsbar inkomst. Däröver är avdraget 21 procent av ytterligare räntekostnader. 
Nivån infördes 1990 från att tidigare ha legat på maximalt 50 procent.

Det råder politisk oenighet om ränteavdraget, men med Busch Thor och Forssmeds (2017) besked att 
Kristdemokraterna under vissa förutsättningar ställer sig bakom en nedtrappning och sänkt tak för fullt 
ränteavdrag är sex av åtta riksdagspartier, alla utom Socialdemokraterna och Moderaterna, för att trappa 
ned eller avskaffa ränteavdragen. Socialdemokraterna har inte vågat driva frågan av rädsla för att förlora ett 
kommande val, men med det breda stöd som finns i riksdagen och i folkopinionen närmar sig en överens-
kommelse. Finansminister Magdalena Andersson som har avvisat förändringar av ränteavdraget utesluter 
inte längre att det blir en avtrappning och uppmanar hushållen att ta höjd för det (DN 170920).

Flertalet bedömare räknar med att en nedtrappning av ränteavdraget inleds under nästa mandatperiod, 
även om formerna är ovissa. Det kan ske genom att taket för fullt ränteavdrag sänks, t.ex. halveras till 
50 000 kronor, och att ränteavdraget fasas ut under ett antal år snarare än avskaffas direkt. Om det fasas ut 
under en femton- eller trettioårsperiod skulle hushållen få god tid på sig att anpassa sig. Statens kostnader 
skulle successivt minska, även om ränteuppgångar tillfälligt skulle kunna öka kostnaderna. Jämfört med de 
tidigare stimulanserna som har fått bostadspriserna att skjuta i höjden skulle den åtstramande effekten av 
en nedtrappning sannolikt vara begränsad:

- alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten 2007 och fastighetsskatten 2008; 
- Riksbanken har sänkt reporäntan från 4,75 procent i september 2008 till -0,50 procent samt har stöd-
köpt obligationer för att reducera långräntorna.
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Under senare år har allt fler röster höjts för att ränteavdragen bör trappas ned eller slopas helt. De kommer 
från tunga instanser som Riksbanken, Konjunkturinstitutet, IMF och EU, merparten av ekonomkåren, 
men också från flera av de politiska partierna. Det finns fyra starka argument för att reducera eller slopa 
ränteavdragen. Vi går igenom dessa nedan.

5.1 Statsfinansiella skäl
Med budgetöverskott och låg statskuld kan de statsfinansiella skälen för ett reducerat ränteavdrag tyckas 
svaga, men en ekonomisk nedgång skulle snabbt kunna framkalla budgetunderskott och behov av finans-
politiska åtstramningar. T.ex. skulle en internationell ränteuppgång kunna slå hårt mot svensk ekonomi 
vars sårbarhet har ökat i takt med den privata skuldsättningen. Statens kostnader för ränteavdragen skulle 
samtidigt öka och riskera att tränga undan andra offentliga utgifter. Ränteavdragen, som i huvudsak går till 
barnfamiljer och höginkomsttagare, kan vid en konjunkturnedgång med andra ord tränga undan konsum-
tionsutrymme för arbetslösa och personer med låga inkomster, vilket skulle förstärka konjunkturnedgång-
en och försämra statsfinanserna ytterligare.

Statens kostnader för ränteavdraget halverades successivt från 1,2 procent av BNP under 1990-talets inled-
ning till 0,6 procent under större delen av 2000-talet i takt med att räntorna blev lägre. Konjunkturinsti-
tutet (2015) beräknade statens kostnader till 23 miljarder kronor 2013, men varnade i en konjunkturprog-
nos för att kostnaderna kommer att stiga till ca 60 miljarder kronor 2024, motsvarande 1 procent av BNP, 
som en följd av stigande räntor och ökad skuldsättning. Enligt Dagens Industri (28 april 2015) argumen-
terade Konjunkturinstitutets ledning för att det är motiverat med en ”försiktig avtrappning av ränteavdra-
gen, både för att värna finansiell stabilitet och av statsfinansiella skäl, eftersom kostnaden för ränteavdragen 
kommer att skjuta i höjden när räntorna stiger.”

5.2 Fördelningsmässiga och geografiska effekter av ränteavdraget
Ränteavdraget utgör en omvänd Robin Hoodpolitik och medför i praktiken att låginkomsttagare subven-
tionerar höginkomsttagares större lån och dyrare boenden, vilket förstärker trenden med ökade inkomst-
skillnader i samhället. Den rikaste tiondelen av Sveriges hushåll får via ränteavdraget tjugo gånger mer i 
skattesubventioner än den ekonomiskt svagaste tiondelen. Den rikare hälften får 85 procent och den 
svagare hälften bara 15 procent av alla ränteavdrag, visar en kartläggning som SCB gjorde åt SVT (2015). 

SCB visade att de 30 procent ekonomiskt svagaste av Sveriges 4,9 miljoner hushåll fick under tusen kronor 
i avdrag om året i genomsnitt, men att även de i mitten fick låga avdrag. Det förklaras av att de med låga 
inkomster oftast inte äger sitt boende och har inga eller små lån. De riktigt stora ränteavdragen görs istället 
av barnfamiljer med hög ekonomisk standard. 48 procent av dem fick 24 000 kronor eller mer 2013 och 
ytterligare 26 procent fick mellan 12 000 och 23 999 kronor. 

Årligt ränteavdrag, kronor

Hushållstyp 0 1-5 999 6 000-
11 999

12 000-
23 999

24 000-

Samtliga 26 39 14 14 6

därav med låg ekonomisk standard 54 37 5 3 1

därav med mycket hög ekonomisk standard 11 26 16 24 23

Sammanboende med barn 5 24 20 32 18

därav med låg ekonomisk standard 24 50 12 10 5

därav med mycket hög ekonomisk standard 3 12 11 26 48
Tabell 6. Andel hushåll med ränteavdrag 2013 (procent) efter hushållets ekonomiska standard. 
Källa: SCB Välfärd 4/2015
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Geografiskt medför ränteavdraget att glesbygden subventionerar invånarna i villaområdena runt storstä-
derna och bostadsrättsinnehavarna i främst Stockholm. Mest subventioneras Sveriges allra rikaste hushåll 
i kommuner som Danderyd, Vaxholm, Vellinge och Lidingö, medan avdragen i Norrlandskommunerna 
generellt är mycket låga.

I Danderyd med Sveriges fjärde lägsta kommunalskatt (29,43 kronor) och Sveriges rikaste hushåll med en 
genomsnittlig disponibel inkomst på 1,31 miljoner kronor 2015 fick varje person som är 20 år och äldre 
i genomsnitt 11 326 kronor i ränteavdrag 2012. Beloppet kan vara lägre idag då räntorna har fallit, men 
kan komma att stiga framöver då en viss normalisering av dagens låga räntenivåer bör ske den kommande 
femårsperioden och kreditstockarna har ökat. I Vellinge med Sveriges lägsta kommunalskatt (29,19 kro-
nor) och med en genomsnittlig disponibel inkomst på 683 000 kronor var ränteavdraget 9 324 kronor i 
genomsnitt. Det kan jämföras med Dorotea med Sveriges högsta kommunalskatt (35,15 kronor), där den 
disponibla inkomsten låg på 328 000 kronor och ränteavdraget uppgick till 1 740 kronor i genomsnitt. 
Det finns ett tydligt samband att kommunerna med högst disponibel inkomst har lägst kommunalskatt 
och störst ränteavdrag. Kommunerna med lägst disponibel inkomst har däremot högst kommunalskatt och 
minst ränteavdrag. 

Disponibel inkomst per 
hushåll 2015 (tkr)

Kommunalskatt 2017 
(%)

Ränteavdrag 2012 (kr)

1 Danderyd 1 310 29,43 11 326

2 Vaxholm 676 31,86 9 813

3 Vellinge 683 29,19 9 324

4 Lidingö 826 30,72 9 032

5 Värmdö 608 31,26 8 831

6 Ekerö 665 31,33 8 774

7 Täby 713 29,63 8 433

8 Nacka 674 30,61 8 305

9 Lomma 650 30,33 8 302

10 Österåker 610 29,83 7 750
Tabell 7. De tio kommunerna med störst genomsnittligt ränteavdrag per person 20 år och äldre jäm-
fört med disponibel inkomst per hushåll och kommunalskatt. Källa: SCB, Skatteverket

Disponibel inkomst per 
hushåll 2015 (tkr)

Kommunalskatt 2017 
(%)

Ränteavdrag 2012 (kr)

1 Dorotea 327,7 35,15 1 740

2 Pajala 354,5 34,84 1 779

3 Överkalix 348,1 34,14 1 794

4 Storuman 340,5 34,45 1 800

5 Bjurholm 378,1 34,45 1 813

6 Sorsele 344,9 34,45 1 822

7 Norsjö 349,3 34,70 1 963

8 Vansbro 343,9 33,93 1 986

9 Vilhelmina 325,8 34,75 1 992

10 Strömsund 325,4 34,42 2 011
Tabell 8. De tio kommunerna med minst genomsnittligt ränteavdrag per person 20 år och äldre jäm-
fört med disponibel inkomst per hushåll och kommunalskatt. Källa: SCB, Skatteverket



21

   Bostadsmarknaden: Stort behov, lägre efterfrågan, rapport oktober 2017

Det genomsnittliga ränteavdraget i Sverige per person över 20 år var 4 350 kronor 2012. Malmö och Gö-
teborg låg med 3 782 respektive 4 068 kronor i ränteavdrag under genomsnittet, medan Stockholm med 
6 086 kronor låg över. Invånarna i Malmö och Göteborg, med lägre disponibelinkomst och högre kom-
munalskatt, kan på så sätt sägas subventionera de rikare invånarnas lån och boenden i Stockholm. Hade 
invånarna i Malmö och Göteborg haft lika stora ränteavdrag som i Stockholm skulle de tillsammans ha fått 
585 respektive 881 miljoner kronor mer. Skulle Malmö och Göteborgs invånare å andra sidan fått samma 
ränteavdrag som Danderyd skulle de fått 1,9 respektive 3,2 miljarder kronor i skatterabatt jämfört med 
dagens situation. För Norrland rör det sig om betydligt större summor.

Disponibel inkomst per 
hushåll 2015 (tkr)

Kommunalskatt 2017 
(%)

Ränteavdrag 2012 (kr)

1 Stockholm 565,5 29,98 6 086

2 Göteborg 445,9 32,60 4 068

3 Malmö 385,0 31,93 3 782
Tabell 9. Genomsnittligt ränteavdrag per person 20 år och äldre i de tre storstäderna jämfört med dis-
ponibel inkomst per hushåll och kommunalskatt. Källa: SCB, Skatteverket. Fotnot: Disponibelinkom-
sten i Malmö underskattas då en del personer har inkomst i Danmark och betalar skatt där.

Diagram 12. Disponibel inkomst per hushåll 2015 (tkr) på höger axel och genomsnittligt årligt ränteav-
drag (kr) per person 20 år och äldre 2012 på x-axeln 

Nationalekonomen Åsa Hansson (2014) anser att en fastighetsskatt baserad på taxeringsvärde bör återinfö-
ras av bland annat fördelningsmässiga skäl: ”Förutom att vara den mest effektiva skatten har den dessutom 
en progressiv fördelningsprofil eftersom höginkomsttagare tenderar att bo i högt taxerade fastigheter. Med 
tanke både på att det blir allt svårare att beskatta höginkomsttagare då dessa tenderar att utgöra en mer 
elastisk skattebas än låginkomsttagarna och ökande klyftor i samhället är det viktigt att utnyttja effektiva 
skatter som motverkar att klyftorna förstärks.” Finanspolitiska rådet (2016) lät i två underlagsrapporter 
analysera effekterna av sina förslag om att begränsa ränteavdraget och/eller höja taket för fastighetsavgiften. 
Analyserna visade att effekterna på disponibel inkomst av en begränsning i ränteavdraget är små och ökar 
med stigande inkomst. En höjning av taket för fastighetsavgiften skulle ha en ännu tydligare progressiv 
fördelningsprofil. Riksbankschefen Stefan Ingves (2015) tonar också ner dramatiken i att, som Riksbanken 
föreslår, halvera ränteavdraget: ”vid dagens låga nivå på boräntorna på ungefär 2 procent motsvarar det en 
uppgång av bolåneräntan med ungefär 0,30 procentenheter (0,15*2 ≈ 0,30), alltså i samma storleksord-
ning som en ”normal” reporäntehöjning på 0,25 procentenheter.”
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5.3 Ett mer neutralt och optimalt skattesystem 
2008 avskaffade regeringen fastighetskatten som innebar att småhusägare betalade 1 procent av fastig-
hetens taxeringsvärde per år medan bostadsrättsägaren beskattades med 0,4 procent av taxeringsvärdet. 
Skatten ersattes av en kommunal fastighetsavgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet, men maximalt 6 000 
kronor per år för småhus. För lägenheter i flerbostadshus sattes avgiften till 0,4 procent av taxeringsvärdet, 
men maximalt 1 200 kronor per år. Taket har därefter ökat till 7 412 kronor för småhus och 1 315 kronor 
för lägenheter. Skattesatsen för bostadsrätter sänktes från och med 2013 till 0,3 procent av taxeringsvärdet.

I samband med att fastighetsskatten slopades och en låg lokal fastighetsavgift med ett tak infördes gavs ett 
utmärkt tillfälle att trappa ned eller avskaffa ränteavdraget. Detta gjordes inte. Följden är att fastigheter 
beskattas lägre än andra investeringar och snedvrider investerings- och konsumtionsbesluten till förmån för 
fastighetsinvesteringar och bostadskonsumtion. Följaktligen har byggandet tagit fart under senare år och 
nått nivåer som inte setts sedan början av 1990-talet, liksom efterfrågan på bostäder har ökat. Efterfrågeök-
ningen förklaras även av befolkningsökningen, urbaniseringen, räntenedgången och reallöneökningar. 

Åsa Hansson (2014) kritiserar förändringen av fastighetsskatten för att varken motiveras utifrån teorin 
om optimal beskattning, likformighet eller av fördelningspolitiska skäl. Minskningen av fastighetsskatten 
gynnade dem med högt taxerade fastigheter, d.v.s. generellt sett höginkomsttagare. I ett internationellt per-
spektiv beskattas fastigheter lågt i Sverige, med 3 procent av de totala skatteintäkterna, vilket kan jämföras 
med 6 procent inom OECD. I fem länder, Australien, Kanada, Storbritannien, Sydkorea och USA, svarar 
fastighetsskatterna för över 10 procent av de totala skatteintäkterna. Finanspolitiska rådet (2016) menar att 
en förändring av ränteavdragen bör bidra till en mer konsekvent beskattning av hushållens kapitalinkom-
ster och skisserar tre förslag för att uppnå en mer neutral kapitalbeskattning:

A. Nuvarande skattesatser bibehålls men värdet av alla ränteavdrag minskas. Vid beräkning av beskatt-
ningsbar kapitalinkomst värderas skuldräntor till 70 procent av faktiskt belopp.
B. Värdet av underskottsavdragen minskas. Marginalskatten på underskott av kapital sänks från 30 till 21 
procent från första kronan. 
C. Taket för fastighetsskatten tas bort. Fastighetsavgiften sätts till 0,75 procent av taxeringsvärdet för alla 
småhus och till 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadsrättsföreningar. 

Ett annat förslag som har framförts är att införa ett tak för ränteavdraget. SCB (2015) visar att ett tak på 
500 kronor per person och månad skulle ha minskat det totala ränteavdraget från 29 till 7 miljarder kronor 
2013. Totalt skulle 29 procent av hushållen ha fått sänkta ränteavdrag, varav 57 procent av hushållen med 
mycket hög ekonomisk standard, jämfört med 8 procent av hushållen som har låg ekonomisk standard.

Lodin & Englund (2017) har i en ESO-rapport föreslagit en ny ”boxmodell” för kapital- och bostads-
beskattning som innebär att tillgångar och skulder värderas till marknadsvärden och läggs ihop. På nettot 
av tillgångarna i boxen beräknas en schablonmässig avkastning, vilken sedan beskattas. Det sker därmed 
inte någon beskattning vid försäljning av exempelvis bostad eller aktier. Skatten tas i stället ut löpande 
under innehavstiden. Problemet med att folk bor kvar för att slippa betala kapitalvinstskatt, den så kallade 
”flyttskatten”, skulle upphöra och det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden. 

5.4. Kredittillväxten och hushållens skuldsättning
Riksbanken har under flera år argumenterat för att ränteavdragen behöver justeras. Den oroas av den snab-
ba kredittillväxten och konsekvenserna för dess två huvuduppgifter enligt lagen: prisstabilitet och att främ-
ja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbankschefen Stefan Ingves (2015) varnade i ett anförande 
för en snöbollseffekt vid ett prisfall på bostäder och för att hushållens skuldsättning närmar sig 180-210 
procent, mätt som andel av disbonibel inkomst, då riskerna är förhöjda i ekonomin: ”Det beror på att hus-
hållens ränteutgifter – vid ett högre ränteläge än dagens – skulle bli så stora att de kan leda till stora efter-
frågebortfall och i slutändan en kris. Det är tydligt att vi närmar oss en kritisk nivå med stormsteg.” 
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Ingves menade att amorteringskravet endast har en liten betydelse när det gäller att bromsa den totala 
skuldsättningen de kommande åren och att en förändring av ränteavdraget ger en snabbare och mer direkt 
effekt på hushållens skuldsättning eftersom den berör alla låntagare. Riksbankens beräkningar visade att 
det är först vid en halvering av ränteavdraget som hushållens skuldsättning tydligt bromsar in de närmaste 
tio åren. Ingves konkluderade att det behövs en kombination av åtgärder: ”Ett exempel på ”åtgärdspaket”, 
som jag diskuterat vid tidigare tillfällen, innehåller amorteringskrav, halverat ränteavdrag och skuldkvot-
stak på 400 procent.”

IMF (2016) har i sin årliga översyn av den svenska ekonomin rekommenderat att ränteavdragen successivt 
fasas ut för att minska hushållens höga skuldsättning. Europeiska Kommissionen (2017) rekommenderar i 
sin granskning av Sveriges konvergensprogram att Sverige 2017 och 2018 vidtar följande åtgärder: ”Ta itu 
med risker kopplade till hushållens skuldsättning, framför allt genom att stegvis begränsa avdragsrätten för 
utgiftsräntor på bostadslån eller genom att höja fastighetsskatten, samtidigt som utlåningen på en alltför 
hög skuldkvotsnivå tyglas. Främja bostadsinvesteringar och effektivisera bostadsmarknaden, bland annat 
genom att införa större flexibilitet i hyressättningen och genom att se över beskattningen av kapitalvinster.”

Finanspolitiska rådet (2016) ifrågasätter i sin rapport om den svenska finanspolitiken om de åtgärder för 
att dämpa bostadsprisutvecklingen och hushållens skuldsättning som diskuteras – amorteringskrav och 
skuldkvotstak – är ändamålsenliga och tillräckliga för att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktigt 
hållbar utveckling. Begränsningar i ränteavdrag och höjt tak för fastighetsavgiften bör inte uteslutas, anser 
rådet.
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