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Abstract 

 

Background and problem: The housing shortage in Sweden has been a problem for several 

years. The scarcity can be seen mostly among right of tenancies in the bigger cities and the 

bigger university towns. A big problem is that it’s hard to make newly-produced tenancies 

profitable, which results in that fewer apartments are built yearly. The constantly increasing 

costs of production, housing costs and the rent control has been contributory causes to the 

difficulty of making the tenancies profitable. Sweden’s oppressive taxes together with our 

cold climate, has a big effect on the costs of production and housing costs.  

Purpose: The purpose of this essay is to analyze the contributory causes of the housing 

shortage containing the right of tenancies, and also analyze the profitability of newly-

produced tenancies in Halland. We would also like to explain how it’s possible with the costs 

of production, housing costs and the rent control to improve the profit for newly-produced 

tenancies.  

Delimitations: We are going to aspire to examine the housing costs, the rate control and the 

costs of production’s effect at tenancy production and include important factors with 

connections to those costs. We won’t pay attention to cooperative flats, but only right of 

tenancies. We will first of all analyze the taxes and the construction methods and so on when 

it comes to the costs of production. The housing costs will be analyzed to see how the 

operating costs affect, and will be affected, by the high costs of production. We will see it 

from the viewpoint of business economics, and get tenants (by the Residents Association) and 

real estate companies’ opinions on the housing shortage and how the profit can be improved.  

We won’t inspect political aspects, with an exception of subventions, and we will neither 

examine if there’s a lack of land to build on.   

Procedure: The essay has a deductive strategy a qualitative methodological approach. The 

interviews were made with Tage och Söner, Derome AB, Byggarna and the Residents 

Association.  

Analyze and conclusion: The constantly increasing costs of production, must be reduced to 

be able to improve the profit for newly-produced tenancies. The remarkable high taxes and 

our cold climate raises the housing costs, and they need to be reduced to gain profit by invest 

in tenancies in Halland today. Only one of our three real estate companies will be profitable if 

they’ll invest today.  

Proposal for continuous research: How could a new and improved rate control be 

expressed? Will solar cells be a more established and cheaper energysource?  

Keywords: costs of production, housing shortage, Tobin’s Q, right of tenancy, rent control, 

taxes  
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Sammanfattning 

 

Bakgrund och problem: Bostadsbristen i Sverige har i många år varit ett stort problem. 

Bristen är som störst på hyresrätter i storstäder, samt i större studentstäder. Ett sort problem är 

att det är svårt att skapa lönsamhet vid nyproduktion av hyresrätter, vilket har lett till att det 

byggs alldeles för få bostäder i dagsläget. De konstant ökande produktionskostnaderna, höga 

boendekostnader samt hyresregleringen har varit bidragande orsaker till svårigheter att skapa 

lönsamhet för hyresrätten. Sveriges höga skatter samt vårt kalla klimat har stor påverkan på 

produktions- och boendekostnaderna.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera bidragande orsaker till bristen på hyresrätter 

samt analysera lönsamheten vid nyproduktion av hyresrätter i Halland. Vi vill även förklara 

hur det med produktionskostnaderna, boendekostnaderna samt hyresregleringen går att 

förbättra lönsamheten för nyproducerade hyresrätter. 

Avgränsningar: Vi kommer inrikta oss på att undersöka boendekostnadernas, 

hyresregleringens samt produktionskostnadernas påverkan på produktion av hyresrätter samt 

faktorer som har kopplingar till dessa. Vi kommer inte fokusera på bostadsrätter utan enbart 

inrikta oss på hyresrätter. Vi kommer att analysera skatterna och byggmetoderna med mera 

vad gäller produktionskostnaderna. När det kommer till boendekostnaderna kommer vi främst 

att se till hur driftkostnaderna påverkar, och påverkas av, de höga produktionskostnaderna. Vi 

kommer se ur ett företagsekonomiskt perspektiv och få hyresgästers (genom 

hyresgästföreningen) samt fastighetsföretags åsikter om bristen på hyresrätter samt hur 

lönsamheten kan förbättras. Vi kommer inte granska politiska aspekter, med undantag av 

subventioner, samt kommer heller inte undersöka om brist på mark för nyproduktion är ett 

problem. 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv strategi och en kvalitativ metodansats tillämpas. Intervjuer 

har genomförts med Tage och söner, Derome AB, Byggarna samt Hyresgästföreningen. 

Analys och slutsats: Produktionskostnaderna har ökat markant de senaste åren, och måste 

minskas för att skapa lönsamhet vid nyproduktion av hyresrätter. Dagens höga skatter och 

vårt kalla klimat driver upp boendekostnaderna och även dessa behöver minskas för att skapa 

lönsamhet. Endast ett av de tre undersökta fastighetsföretagen visar på att det blir lönsamt att 

investera i hyresrätter i Halland i dagsläget.  

Förslag på fortsatt forskning: hur skulle en ny och förbättrad hyresreglering kunna se ut? 

Kommer solceller bli en mer etablerad och billig energikälla? 

Nyckelord: produktionskostnader, bostadsbrist, byggkostnader, Tobins q, hyresrätt, 

hyresreglering, skatter 
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 En studie om Hallands hyresbostadsmarknad  

 

1 Inledning 
 

Bostadsbristen i dagens samhälle fortsätter enligt Mattsson-Linnala och Holmgren (2009) att 

öka, samtidigt som nyproduktionen av flerbostadshus minskar år efter år. Störst brist är det 

idag på ettor och mindre tvåor, då det byggs färre och färre av just den storleken. En bärande 

faktor, som har en stor påverkan på bostadsbristen, är de ständigt ökande 

produktionskostnaderna. Dessa har nått sådana höjder, vilket lett till att hyrorna skulle 

behöva höjas avsevärt för att projekten skulle gå med vinst. 

1.1. Problembakgrund 
 

”Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med 

diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och bostadssektorn tagit 

fart” (Johansson, 2003 s.1). 

 

Enligt Hyll och Lessin (2004)  var det år 2003 brist på bostäder, i 100 av Sveriges 289 

kommuner. Bristen på lägenheter var då som störst i storstäderna, samt i de större 

studentstäderna. En stor anledning var att kostnaderna för att producera 1m
2 

flerfamiljshus 

hade ökat från cirka 1025 kronor år 1968, till närmare 15 000 kronor år 1998. När vi 

nuvärdesberäknar dessa 15 000 kronor till år 2011, innebär detta 25 881 kronor.  
 

Enligt byggledningsföretaget Gardiner & Theobalds (2001) undersökning av produktions- och 

boendekostnaden i Europa, är det inte lika dyrt att nyproducera i Sverige som många faktiskt 

tror, sett ur ett internationellt perspektiv. Vid en närmare granskning av materialkostnaderna 

visar undersökningen även här att Sverige hamnar på ett såkallat ”EU-snitt”. Med EU-snitt 

avses att vi varken har dyrare eller billigare materialkostnader än övriga länder i Europa. När 

det gäller övriga kostnader i ett projekt (löner, entreprenadkostnader med mera), hamnar 

Sverige till och med bland de billigaste länderna. Däremot ligger Sverige betydligt högre än 

snittet när boendekostnaderna i Europa sammanställts, vilket beror på diverse faktorer som 

höga skatter, driftkostnader med mera.  

 

Enligt en beräkning gjord av statens bostadskreditnämnd (2010) skulle det behöva byggas 

cirka 35 000 nya lägenheter per år, för att på sikt bygga bort bostadsbristen. Jardfält och 

Nilsen (2008) menar att samtidigt som produktionskostnaderna har stigit markant, har diverse 

bidrag för produktion av nya fastigheter tagits bort. Detta leder till att det är för dyrt att bygga 

nya hyresrätter.  För att få en lönsamhet på slutprodukten, skulle hyrorna behöva höjas 

kraftigt. I och med dessa problem byggs det därför allt färre hyresrätter, framförallt ettor och 

tvåor. Detta beror på att de är i princip lika dyra att bygga som treor eller fyror (Jardfält & 

Nilsen, 2008). Vattenledningar, dusch, toalett, kök med mera ska installeras på samma sätt i 

en etta som i en fyra, vilket ofta leder till att beslut fattas att större lägenheter ska byggas 

istället för mindre (Personlig kommunikation, 16-04-11).  

 

”Hyrorna för en nyproducerad lägenhet har ökat med 34 procent på fyra år. För att kunna 

erbjuda rimliga hyror och samtidigt skapa lönsamhet för bostadsbolagen måste 

produktionskostnaderna minska drastiskt” (Mattsson-Linnala & Holmgren, 2009 s. 1). 
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Det som istället hänt är den totala motsatsen, och produktionskostnaderna har ökat med cirka 

40 procent de senaste 10 åren (Gardiner & Theobald, 2011). Samtidigt spås det en fortsatt 

uppgång av produktionskostnaderna då de endast mellan år 2010 och 2011 har ökat med 3,2 

procent (ibid).   

1.2. Problemformulering och frågeställningar 
 

Ett stort problem med dagens bostadsmarknad är att 75 procent av Sveriges kommuner uppger 

att det är brist på hyresrätter (Boverket, 2010). Trots detta visar statistiken enligt Statistiska 

centralbyrån (2010) att nyproducerade hyreslägenheter minskat drastiskt de senaste åren. 

Byggandet ökade dock under år 2010. Bostadsbristen är enligt Boverket (2010) främst ett 

problem i de större högskoleorterna samt i storstadsregionerna där befolkningstillväxten 

konstant ökar.  

 

Mattsson-Linnala och Holmgren (2009) menar även att ett annat stort problem är att 

produktionskostnaderna praktiskt taget har fördubblats de senaste tio åren. De anser att 

produktionskostnaderna behöver minska drastiskt för att det ska kunna erbjudas rimliga hyror 

och samtidigt skapa lönsamhet för bostadsbolagen. På fyra år har hyrorna för en nyproducerad 

lägenhet ökat med 34 procent. För att skapa lönsamhet vid nyproduktion av hyreslägenheter 

med dagens produktionskostnader, skulle inflyttningshyrorna behöva höjas kraftigt i många 

projekt (Mattsson-Linnala & Holmgren, 2009). Detta är oftast inte möjligt eftersom 

hyresregleringen i Sverige hindrar dessa hyresstegringar (Nationalencyklopedin, 2011). 

I Halland är det brist på bostäder i fyra av sex kommuner (Bostadsmarknadsenkäten, 2011), 

vilket visas i figur 1 samt figur 2 nedan; 

 

 
Figur 1. Källa: Bostadsmarknadsenkäten, 2011 
 

Sorteras bostadsformerna upp, ser vi klart och tydligt att det är hyresrätter det är mest brist på 

i Halland (Bostadsenkäten, 2011).  
 

 
Figur 2. Källa: Bostadsmarknadsenkäten, 2011 
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Detta leder då till vår första frågeställning; 

 

Vad är den bidragande orsaken till bristen av hyresrätter samt hur lönsamt är det att bygga 

hyresrätter i Halland (Sett ur bostadsföretagens perspektiv)? 

 

Enligt Johansson (2003) visar studier att trots att produktionskostnaderna i Sverige ökar 

kraftigt, var produktionskostnaderna år 2001 i Sverige jämfört med andra länder i Europa 

relativt låga. Trots detta menar Borg, Lind och Lundström (2008) att nyproduktionen av 

bostäder i Sverige är betydligt mindre jämfört med andra länder i Europa.  

 

Boendekostnaderna i Sverige finner Johansson (2003) däremot förhållandevis betydligt högre 

jämfört med övriga länder i Europa. Enligt en undersökning gjort av Gardiner och Theobald 

år 2001 beror detta på diverse faktorer som höga skatter, driftkostnader med mera. Vi skall 

undersöka om produktionskostnaderna verkligen behöver minskas för att skapa lönsamhet vid 

nyproduktion eller om det istället är boendekostnaderna som behöver minskas. Vi avser även 

undersöka hur det går att påverka dessa kostnader. Vi skall också undersöka vilken påverkan 

hyresregleringen har för att skapa lönsamhet vid nyproducerade hyresrätter.  

 

 
Figur 3. Källa: Bostadsmarknadsenkäten, 2011 

 

Vår andra frågeställning lyder som följer; 

 

Hur kan lönsamheten för nyproduktion av hyresrätter förbättras med hänsyn till 

produktionskostnaderna, boendekostnaderna samt hyresregleringen? 

1.3. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera bidragande orsaker till bristen på hyresrätter samt 

analysera lönsamheten vid nyproduktion av hyresrätter i Halland. Vi ska även förklara hur det 

med en förändring av produktionskostnaderna, boendekostnaderna samt hyresregleringen går 

att förbättra lönsamheten för nyproducerade hyresrätter. 

1.4. Avgränsningar 
 

Vi kommer inrikta oss på att undersöka boendekostnadernas, hyresregleringens samt 

produktionskostnadernas påverkan på produktion av hyresrätter samt faktorer som har 

kopplingar till dessa. Vi kommer inte att granska bostadsrätter utan enbart inrikta oss på 

hyresrätter. Vi kommer att analysera skatterna och byggmetoderna med mera vad gäller 
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produktions- och driftkostnaderna. Boendekostnaderna kommer vi främst att granska 

driftkostnaderna, hur dessa påverkar och påverkas av de höga produktionskostnaderna. 

Analysen görs ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vi avser att inhämta hyresgästers 

(genom hyresgästföreningen) samt fastighetsföretags syn på om bristen av hyresrätter samt 

hur lönsamheten kan förbättras. Vi kommer inte att avhandla politiska aspekter med undantag 

för subventioner. Vi avser inte heller att undersöka huruvida brist på mark utgör ett problem 

för nyproduktion 

1.5. Förkortningar 
 

SABO  Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 

   

BKN  Bostadskreditnämnden 

 

SCB  Statistiska centralbyrån 
 

1.6. Centrala begrepp 
 

Bostadsbrist  Bostadsbrist väljer vi att definiera som ett fenomen, vilket uppstår 

då det kontinuerligt anses finnas en efterfrågan som överstiger 

utbudet (Boverket, 2010). 

 

Flerbostadshus  Hus med plats för 4 stycken familjer eller fler. 

 

Större högskoleort En stor högskoleort är en stad med högskola eller universitet där 

det bor mer än 70 000 invånare (Boverket, 2010). 

 

Produktionskostnader  Med produktionskostnader avses den slutliga kostnaden för 

markkostnader samt byggkostnaden (Berger, 2004).  
 

Boendekostnader  Boendekostnader väljer vi att beskriva enligt Nils Holgerssons 

avgiftsstudie (2010); det vi betalar för de nödvändigaste 

nyttigheterna i ett hushåll. 

 

Besittningsskydd  Besittningsskydd – Med besittningsskydd vad gäller hyresrätter 

menas enligt Jordabalken (1970:994) att hyresgästen har rätt att 

bo kvar så länge denna vill även om hyresvärden säger upp dennes 

kontrakt. Besittningsskyddet kan dock brytas till exempel om 

hyresvärden stört sina grannar eller inte betalt hyran i tid. 

 

Hyresrätt Med hyresrätt avses att en person hyr en lägenhet av en hyresvärd 

mot betalning (Boverket, 2011). Det är dock inte nödvändigt att 

betalningen sker i form av pengar, utan kan även vara till exempel 

en arbetsprestation som ersättning för nyttjandet av lägenheten 

(Hager, 2005). 

 

Passiv- och lågenergihus En huskonstruktion som vid sin uppvärmning använder minsta 

möjliga antal aktiva värmekällor (Nationalencyklopedin, 2011). 
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2 Teoretisk referensram 
 

I teorikapitlet kommer vi att redovisa de teorier vi valt att arbeta med i vår uppsats, vilka 

har anknytning till vårt valda forskningsområde. För att ge läsaren en djupare inblick och 

lättare förståelse för innehållet, kommer följande teorier att förklaras: 

 

 Produktionskostnader 

-Boendekostnader 

- Internationella produktions- och boendekostnader 

 Energieffektivisering 

 Investeringskostnader 

 Hyra 

-Hyressättning 

-Marknadshyra 

-Hyresregleringen  

-Problem med hyresregleringen 

 Statliga subventioner 

 Indirekt ortsprismetod 

 Tobins Q 

 Skatter 

-Moms 

-ROT-avdrag 

-Balanserade villkor för nyproduktion 

-Fastighetsskatt 

 

2.1 Produktionskostnader 

 

Termen produktionskostnad benämns ofta i folkmun som byggkostnader, men det är 

egentligen endast en av två delar som dessa kostnader består av (Berger, 2004). 

Produktionskostnader innebär nämligen resultatet av bygg- och markkostnader tillsammans 

(SOU 2002:115 del 1). Byggkostnaden innehåller enligt Beger (2004) den kostnad som 

uppkommer då en byggnad uppförs med de byggnadstillbehör som krävs. Även de kostnader 

som byggherren får betala för diverse anslutningar, övriga byggherrekostnader samt moms 

ingår i denna kategori. Då jämförelse sker mellan olika projekt är det oftast just 

byggkostnaderna som jämförs med varandra, detta på grund av att den är utesluten från 

skillnader i markpriset. Med markkostnad menas enligt SOU (2002:115 del 1) den kostnad 

som uppstår vid anskaffandet av mark och markanläggningar. I dessa kostnader ingår även 

tomtkostnader, fastighetsbildningskostnader, rivningskostnader, lagfartskostnader, 

plankostnader med mera. För att det ska gå att nyproducera hyresrätter till ett skäligt pris, bör 

inte markpriset i normala fall överstiga cirka 500-1 000 kronor/m
2
. Berger (2004) anser att i 

storstäder är ofta markkostnaderna avsevärt högre, vilket beror på viljan att betala är starkare 

än i övriga Sverige. 
 

I slutkostnaden för ett byggprojekt ingår enligt Berger (2004) bland annat 

byggherrekostnader, finansiella kostnader, administrationskostnader och skatter. I figur 4 

nedan är produktionskostnaderna angivna hur de fördelar sig vid ett genomsnittligt 

nyproducerat flerbostadshus. Den största avvikelsen sker ofta bland markkostnaderna samt 

om boendet är särskilt påkostat. 
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                    Figur 4. Källa: SOU 2002:15 del 1, 2002 

 
Produktionskostnaderna har de senaste åren ökat kraftigt (Mattsson-Linnala & Holmgren, 

2009). Enligt Gardiner & Theobald (2011), har produktionskostnaderna ökat med cirka 40 

procent de senaste 10 åren, samtidigt som kostnaderna ökade med 3,2 procent endast mellan 

år 2010 och år 2011. Av Hallands 6 kommuner uppger i dagsläget 5 av kommunerna att 

anledningen till att nyproduktionen av hyresrätter inte är större, beror på de höga 

produktionskostnaderna och de följande kapitalkostnaderna (Bostadsmarknadsenkäten, 2011). 

Berger (2004) menar att genom de höga produktionskostnaderna som skapats de senaste åren 

blir hyresnivåerna väldigt höga. Det har även ansetts vara svårt att få balans i ekonomin vid 

nyproduktion av hyresrätter, eftersom hyresnivåerna antingen blir väldigt höga eller att ägarna 

av fastigheten gör stora förluster (Berger, 2004). 

 

Enligt Berger (2004) gjorde Rune Wigren, professor vid Institutet för Bostads- och 

Urbanforskning i Gävle, år 2002 en undersökning hur vi i Sverige förhåller våra 

produktionskostnader gentemot övriga världen. Rune Wigren framhåller i sin undersökning 

att Sveriges produktionskostnader inte är dyrare än till exempel övriga Europas (Berger, 

2004). Johansson (2003) menar istället att det som har påverkat den kraftiga ökningen är de 

höga skatter och pålägg som finns i Sverige. 
 

Genom att använda rätt arbetsteknik redan under projekteringen, kan både pengar och tid 

sparas (Victorzon, 2005). Samtidigt menar Berger (2004) att det även gäller att effektivisera 

bygget. Tyvärr har utvecklingen av effektiviteten gällande flerbostadshus stannat av under 

2000-talet.  

 
 
 

För att visa ett exempel används år 2002 som basår då effektiviteten var som lägst (Berger, 

2002). Hade arbetseffektiviteten hållit samma klass år 2002 som den gjorde år 1968, hade 

flerbostadshusens produktionskostnader varit hela 13 procent lägre år 2002 (ibid).  
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Ett annat förslag för att spara in på produktionskostnaderna, kan enligt SOU (2002:115 del 1) 

vara väl utformade bostadsmiljöer med tillgång till god service och goda kommunikationer. 

Detta medför att kostnaderna sänks på sikt och åtgången av resurser därmed minskar, 

samtidigt som bostadens livslängd ökar. Detta ger även en god påverkan på miljön (SOU 

2002:115, del 1). 
 

Enligt Mattsson-Linnala och Holmgren (2009) togs det statliga ekonomiska stöd som 

tilldelats fastighetsbolagen vid nyproduktion av bostäder, bort år 2006. Detta har gett en både 

lång- och kortsiktig påverkan på produktion av hyresrätter. Investeringsstödet räknades med 

stöd av SCB (2010) vara ungefär 2 000 kronor/m
2
. Som tidigare nämnts måste ökade hyror tas 

ut för att få en balanserad ekonomi som kompensation för dessa borttagna bidrag, samtidigt 

som borttagningen av dessa påverkar den löpande ekonomin i fastigheten (Mattsson-Linnala 

& Holmgren, 2009).  

2.1.1 Boendekostnader 

 

Enligt Nils Holgerssons avgiftsstudie (2010) är de nödvändigaste nyttigheterna i ett 

bostadshus varmvatten, värme, avlopp, el, vatten samt renhållning. Beroende på sättet 

dessa produceras på, har dem olika inverkan på boendes komfort och miljö. I genomsnitt 

utgör kostnaderna för dem drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden. De övriga två 

tredje delarna av boendekostnaderna utgörs enligt (Lennebo, Engman & Eliasson, 2010) 

till största delen av hyra. I hus med hyresrätter som upplåtelseform, uppgår den totala 

kostnaden enligt Nils Holgerssons avgiftsstudie (2010) för dessa nyttigheter till mellan 40 

och 50 miljarder kronor varje år. Enligt denna studie fördelar sig dessa kostnader i 

genomsnitt för Sveriges kommuner enligt följande;  

 

Värme (48 %) 

Boendes elkostnad (20%) 

Fastighets el (10%) 

Avfallshantering (6%) 

VA-kostnad (18%) 

 

Enligt diverse debatter framkommer det att cirka 20-25 procent av vår disponibla inkomst 

bör utgöras av boendekostnader (Boverket, 2010). Enligt den senaste undersökningen, 

gjord av SCB (2010), framkommer det att 28 procent av inkomsten utgörs av 

boendekostnader. Lennebo et al., (2010) menar att hyresgästerna genom sin hyra betalar 

bostadsföretagens utgifter för drift och underhåll av fastigheten, kommunal fastighetsavgift 

samt räntor på lånat kapital. En viss vinst i verksamheten samt eventuell inkomstskatt på 

vinsten ska hyresinbetalningarna också täcka. Genom att överlåta ansvaret på lägenhetens 

inre underhåll kan hyresvärdens ansvar avtalas bort genom utbyte mot att hyran reduceras 

(Lennebo et al., 2010).  

2.1.2 Internationella produktion- och boendekostnader  

 

Enligt en undersökning gjord av det engelska byggledningsföretaget Gardiner & Theobald 

(2001) gällande entreprenadkostnader för flerbostadshus, har Sverige betydligt lägre kostnad 

per producerad kvadratmeter jämfört med övriga Europa. De jämförde ländernas byggprojekt 

vid hög och låg kostnadsnivå, och vid båda tillfällena hamnar Sveriges genomsnittliga 

kostnad per kvadratmeter under EU-snittet. Med EU-snittet menas de genomsnittliga 

entreprenadkostnaderna bland Europas länder (Gardiner & Theobald, 2001). Vad avser 

lönekostnader (exklusive sociala avgifter och skatter) i den företagna undersökningen har 
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enligt Johansson (2003) Sverige placerat sig på en genomsnittlig nivå gentemot resterande 

länder i Europa, trots att byggarbetarlöner ligger högre än den genomsnittliga lönen i 

näringslivet. Vad gäller materialkostnader har Gardiner & Theobald (2001) sammanställt elva 

av de mest förekommande materialen (stomme, glas, betong med mera) och på detta vis fått ut 

ett genomsnitt på vad materialet kostar i respektive land. Genom ovan nämnda undersökning 

kan där igenom påvisas att myten om att det blir billigare att bygga om vi i Sverige beställer 

material från utlandet, faktiskt inte är helt sann. Betongen var lite dyrare i Sverige än de flesta 

länder i undersökningen, medan till exempel glas och grus var aningen billigare. Genom detta 

menar Johansson (2003) att Sverige även här placerar sig på ett ungefärligt EU-snitt. Till 

skillnad från byggkostnader, placerar sig Sverige betydligt högre upp på listan vad gäller 

boendekostnader. Detta beror till stor del på våra höga skatter samt av den stora andel av 

hushållens disponibla inkomst som utgörs av boendekostnader.   

2.2 Energieffektivisering 

 

Enligt Persson (2004) står byggsektorn för cirka en tredje del av Sveriges totala 

energianvändning och lokaler samt flerbostadshus står i sin tur för 87 procent av 

byggsektorns energianvändning. Energimyndigheten (2009) menar att det finns många 

fördelar med att använda energin på det effektivaste sättet. Sett ur ett företags perspektiv är 

ekonomin en viktig anledning till att minska energianvändningen eller byta till billigare 

alternativa uppvärmningsmetoder. Onödigt hög energianvändning blir följden av brister i 

driftsätt och utrustningar som finns på företag, vilket i sin tur leder till höga 

energikostnader. Granskas en byggnad ur ett livscykelperspektiv menar Persson (2004) att 

85 procent av energin används för drift under dess brukstid och det är därför viktigt att 

sträva efter en låg energianvändning under brukstiden.  

 

Enligt Persson (2004) kan energianvändningen i byggnader fördelas mellan: 

 

• Uppvärmning 

• Belysning 

• Varmvatten 

• Ventilation 

• Klimatkyla 

• Apparater 

 

För att få en resurseffektiv energianvändning är det enligt Persson (2004) viktigt att 

förbättra och effektivisera ovanstående punkter. Detta kan till exempel göras genom bättre 

isolering, värmeåtervinning på ventilationssystemen samt val av mindre kostnadsamma 

uppvärmningssystem som till exempel bergvärmepump. 

 

Under de senaste 10 åren har priserna på energi enligt Energimarknadsinspektionen, (2007; 

2009; 2010) stigit mer än priserna på andra produkter i samhället. Prisuppgången har varit 

som störst för olja samt naturgasuppvärmning. Priset på fjärrvärme har också ökat de 

senaste åren, vilket är den vanligaste uppvärmningsmetoden vad gäller flerbostadshus följt 

av el och olja. Användningen av fjärrvärme ökade med 2 procent år 2009 jämfört med år 

2006. El och olja som uppvärmning av varmvatten i flerbostadshus minskade däremot med 

36 respektive 20 procent under angiven period. Användningen av biobränsle och gas var 

oförändrat jämfört med år 2006. Priset på fjärrvärme varierar mellan Sveriges kommuner. I 

den dyraste kommunen är kostnaderna för uppvärmning med fjärrvärme det dubbla i 

jämförelse med den billigaste kommunen. Vid en jämförelse med fjärrvärme och en av de 

billigaste uppvärmningsmetoderna, uppvärmning med bergvärmepump, i landets olika 



En studie om Hallands bostadshyresmarknad 

 

9 
 

kommuner är bergvärmepumpen billigare i 184 kommuner av 241. Priset på fjärrvärme är 

dyrast i de södra delarna av Sverige och är billigast i de norra delarna. Den billigaste 

uppvärmningsmetoden i flerbostadshus är pellets följt av bergvärme 

(Energimarknadsinspektionen, 2007; 2009; 2010). 

 

En genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av bostäder samt vatten per 

uppvärmningsmetod, framgår av figur 5 nedan som visar skillnaden från år 2006 till 2007: 

 

 
Figur 5. Energimyndigheten, 2007 

 

Prisutveckling för olika uppvärmningssätt, öre/kWh inklusive skatter och  

avgifter, 1997-2007: 

 

 
Figur 6. Energimarknadsinspektionen, 2007 

2.3 Investeringskostnader 

 

Energimarknadsinspektionen har i sin utredning från år 2007 framhållit att 

investeringskostnaderna utgör en stor del av de totala uppvärmningskostnaderna. Det 

uppvärmningsalternativ som enligt inspektionen är dyrast att investera i är bergvärme och 

det med lägst investeringskostnad är Elpanna.  Dock är bergvärme det billigaste 

uppvärmningsalternativet, mätt i öre/kWh (Energimarknadsinspektionen, 2007). En klarare 

bild över investeringskostnaderna ges i figur 7 nedan.  

 

Investeringskostnader i kronor inklusive moms: 
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Figur 7. Källa: Energimarknadsinspektionen, 2007 

2.4 Hyra 

 

I jordabalkens tolfte kapitel finns reglerna för hyra som kallas för hyreslagen (SFS 

1984:694). Med hyra menas ”Avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till 

nyttjande mot ersättning” (SFS 1970:994, JB 12:1). Hyreslagen garanterar hyresgästen 

vissa rättigheter mot hyresvärden, eftersom reglerna i denna är tvingade (SFS 1984:694). 

Hyrans belopp skall anges i hyresavtalet och måste, om hyresvärden eller hyresgästen 

begär det, vara skriftligt (ibid.).  

 

Är hyresvärden och hyresgästen oense om storleken på hyran, skall hyran sättas till de 

belopp som anses skäligt (SFS 1984:694) Ska hyran anses skälig får denna inte vara 

betydligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter (ibid.).  

2.4.1 Hyresreglering 

 

”Hyresreglering, offentligt regelsystem för att fastställa och kontrollera hyror, särskilt för 

bostäder, i Sverige använt som en krisåtgärd för att förhindra hyresstegringar vid svår 

bostadsbrist” (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Hyresreglering innebär att det finns ett tak för hur högt hyran får regleras (SUO 2000:33). 

Som vi tidigare nämnt, menar Lind (2000) att den svenska hyressättningen har skiljt sig 

jämfört med andra länder som använder sig av hyresreglering. Ännu en skillnad är att 

hyrorna i det svenska systemet bestäms genom förhandlingar mellan bostadsföretag och 

hyresgästföreningen, ett såkallat kollektivt förhandlingssystem. Det vanligaste 

tillvägagångssättet i andra länder är att anpassa hyrorna i allmännyttiga företag till 

kostnaderna (Lind, 2000). 

 

Bryntesson (2001) menar att sviterna av andra världskriget var att bostadsbristen blev hög 

och politikerna var rädda att bostadsbristen skulle öka ytterligare av eventuella 

hyreshöjningar. Agerandet resulterade i en hyresreglering, vilken var tänkt som en tillfällig 

lösning för att hindra kraftiga hyresstegringar. Detta var år 1942, och hyresregleringen har 

sedan dess varit kvar (Bryntesson, 2001). I januari år 2011 infördes nya lagar om 

hyressättningen i Sverige, vilket är dagens hyresreglering (Sveriges kommuner & 

landsting, 2010). 

2.4.2 Problem med hyresregleringen 

 

Hyresregleringen i Sverige har under flera år varit ett aktuellt ämne vad gäller såväl både dess 

positiva och negativa effekter (Eriksson & Lind, 2005).  Debatterna har lett till de 

lagförändringar som infördes i januari år 2011 (Statsrådsberedningen, 2010). 

 

Enligt Lind (2000) kan hyresregleringens påverkan på bostadsmarknaden leda till följande: 

 

• Minskad nyproduktion 

• Sämre underhåll 

• Svarta marknader 
 
 
 



En studie om Hallands bostadshyresmarknad 

 

11 
 

Minskad nyproduktion 

 

SOU (2004:91) påvisar att när hyran prövats som tidigare enligt hyresregleringen, har 

bostadsbolag som övervägt att bygga hyreshus inte alltid kunnat förutse om hyran kommer att 

täcka produktionskostnaderna. Detta problem kan leda till osäkerhet hos bostadsbolaget, 

vilket i sig kan medföra att det inte byggs tillräckligt många nya hyresbostäder (SOU 

2004:91). Med den nya lagen som införts ska hyra, som bestämts genom kollektiva 

förhandlingar mellan hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretagen, ha en 

hyresnormerad roll (SFS 2010:810). Med andra ord kan hyran sättas till ett högre belopp än 

vad som tidigare gjorts med hyresregleringen om de vid hyresförhandlingarna kommit fram 

till detta (Sveriges kommuner & landsting, 2010). Hyran får dock inte vara påtagligt högre än 

lägenheter som anses till bruksvärdet likvärdiga, för att anses som skälig (SFS 2010:810). 

Eriksson och Lind (2005) menar att i diverse debatter diskuteras det att lönsamheten minskar 

även för investeringar i nya hyreshus. Detta eftersom hyresregleringen tvingar ner 

inflyttningshyrorna under den nivå som skulle föreligga på en fri hyresmarknad. De menar 

dock att en troligare förklaring till att det byggts färre hyresrätter de senaste åren är att 

bostadsrätter varit skattemässigt prioriterade samt att det på grund av hushållens preferenser 

finns en högre betalningsvilja för bostadsrätter (Eriksson & Lind, 2005).  

 

Sämre underhåll 

 

Enligt Lind (2005) har den tidigare hyresregleringen hindrat bostadsbolag att höja hyran när 

efterfrågan ökat, vilket har lett till att bostadsbolagen inte kunnat höja hyror i attraktiva 

områden. Detta kan ge dem incitament till att istället minska utgifterna för underhåll av 

fastigheten, för att försöka öka sin vinst.  Följderna behöver inte medföra sämre kvalité på 

lägenheterna, utan istället läggs mer ansvar för underhåll av fastigheten på hyresgästerna 

(Lind, 2005).  

Svarta marknaden 

 

Det är enligt lag förbjudet att i samband med upplåtelse eller byte av lägenhet ta ut ersättning 

(Eriksson & Lind, 2005). Med svart marknad menas att kringgå till exempel hyresregleringen 

genom en olaglig handel (Nationalencyklopedin, 2011). Enligt Eriksson och Lind (2005) kan 

detta kan ske på olika sätt, genom till exempel att pengar läggs i mellanhand vid ett byte från 

hyresrätt till bostadsrätt eller byte av en mindre hyresrätt till en större. En annat 

förekommande sätt att kringgå hyresregleringen, är att hyra ut en lägenhet olagligt i andra 

hand och ta ut en högre hyra än vad som är tillåtet (Eriksson & Lind, 2005). Ett bra exempel 

på hur den svarta marknaden uppkommer beskrivs i figur 8 nedan.  
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Figur 8. Källa: Håkansson, C. & Karlsson, I, 2008 s. 15 

2.4.3 Den tidigare hyressättningen 

 

Hyressättningen i Sverige bestämdes av två olika principer; bruksvärdesprincipen 

(hyresregleringen) och det kollektiva förhandlingssystemet (Fridell & Brogren, 2006). 

Fram till januari år 2011 hade denna hyressättning bestämts på följande sätt; 

(Statsrådsberedningen, 2010) kollektiva förhandlingssystemet bestämde hyran genom 

förhandlingar mellan hyresgästföreningen och allmännyttiga bostadsbolag (Lind, 2000). 

Vid förhandlingar av hyrorna skulle allmännyttan tillämpa självkostnadsprincipen (SOU 

2000:33). Med detta menades att eventuella hyreshöjningar skulle rätta sig efter 

allmännyttiga bostadsbolagens ökade självkostnader och dessa skulle i sig styra 

hyresutvecklingen (ibid.).  

 

SOU (2000:33) beskriver att bruksvärdesprincipen användes i sådana fall där det uppstod 

en tvist mellan hyresgästen och hyresvärden. Hyran bestämdes då genom att jämföra hyror 

på likvärdiga lägenheter och lägenheternas beskaffenhet, samt övriga omständigheter som 

ansågs vara skillnad mellan dem beaktas (SOU 2000:33). Hyressättningen omfattade i 

princip alla hyror, både hyror vid förlängning av existerande kontrakt samt vid uthyrning 

till ny hyresgäst (Lind, 2000). Hyressättningen var visserligen fri vad gäller nya kontrakt, 

men hyresgästen kunde få hyran prövad och vid den prövningen gjordes ingen skillnad på 

gamla och nya kontrakt (ibid.). 

 

Enligt Lind (2000) fanns det i Sverige då inga lagar eller myndigheter som bestämde 

vilken hyra de privata fastighetsägarna hade rätt att begära. Hyressättningen bedömdes 

istället utifrån en jämförelse med vad de kommunala bostadsföretagen begärt för hyra i 

liknande lägenheter. Hyressättningen i Sverige skiljde sig på detta sätt jämfört med andra 

länders hyresreglering. Anledningen till detta var att det mer eller mindre bara var i 

Sverige som de kommunala bostadsföretagen hade hus i stort sett alla typer av områden i 

en stad (Lind, 2000).  

2.4.4 Den nuvarande hyressättningen 

 

Den 1 januari år 2011 trädde en ny lag om hyressättning i kraft (Sveriges kommuner & 

landsting, 2010). Denna lag innebär att kollektivt förhandlade hyror ska ersätta de 

allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll (ibid.). Enligt SFS 

(1984:694) ska hyran vid en tvist mellan hyresgästen och hyresvärden fastställas till ett 

belopp som anses skäligt. Med skäligt menas att hyran i en förhandlingsöverenskommelse 

ska bestämmas till samma hyra för lägenheter som är lika stora samt innefattas av samma 

förhandlingsordning. Det ska heller inte anses vara skillnad mellan dem med hänsyn till 

lägenheternas beskaffenhet och övriga omständigheter i fråga om bruksvärdet. Vid en 

sådan prövning ska främst hyra för lägenheter som har bestämts i en 

förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen beaktas (SFS 1984:694). 

Med detta menas enligt Sveriges kommuner och landsting (2010) att kollektivt förhandlade 

hyror ska vara normerande vid en prövning av en hyras skälighet. Hyran får inte vara 

påtagligt högre på bostäder med hänsyn till bruksvärdet som anses är likvärdiga. Detta som 

en skyddsregel för att dämpa effekten av kraftigt höjda hyror (Sveriges kommuner & 

landsting, 2010).  

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2010) har de tidigare kraven på att hyran ska 

regleras med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip och drivas utan 
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vinstsyfte, fallit bort med den nya lagen. Kommunala bostadsbolag ska istället bedrivas 

enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässigt menas att kommunala bostadsföretag 

inte längre får subventioneras av kommunerna samt att det ska drivas på ett sätt som är för 

företagets bästa (Sveriges kommuner & landsting, 2010). 

2.4.5 Marknadshyra 

 

Enligt Lind och Lundström (2007) brukar marknadshyra definieras på olika sätt. I diverse 

debatter finns det två olika tolkningar av vad det innebär att ha ett system där 

marknadshyra råder. Den första tolkningen innebär att fastighetsägaren får kräva vilken 

hyra denne vill. Detta både vid förlängning av kontrakt och vid nya kontrakt. Den andra 

tolkningen innebär istället att hyran sätts på en nivå att utbud är lika med efterfrågan(Lind 

& Lundström, 2007).  

 

Lind och Lundström (2007) menar dock att det finns en tredje tolkning som speglar 

marknadshyran på ett bättre sätt. Genom denna tolkning innebär marknadshyra att det inte 

finns några särskilda regler som hinder för fastighetsägaren. Detta kan helt enkelt förklaras 

som att när en lägenhet är ledig, kan hyresvärden begära den hyra som han eller hon vill. 

Det finns heller inte några särskilda regler som leder till att hyran på lång sikt avviker från 

den hyra som fastighetsägaren anser vara mest lämplig. Med lämplig menas när hyran är 

bestämd efter utbud och efterfrågan (Lind & Lundström, 2007).  

2.5 Statliga subventioner 

 

Räntebidrag är ett statligt bostadsbyggnadsstöd för ny- eller ombyggnad av bostäder, vars 

syfte är att lindra effekterna av höga räntekostnader (Nationalencyklopedin, 2010 ). 

Bidraget lämnas till bostadshus som ska användas som stadigvarande bruk och 

självständigt boende (Boverket, 2010).  

 

Beräkningen av räntebidraget sker genom formeln: 

 

 

 

 

Schablonberäknade byggkostnader utgör enligt Boverket (2010)  ränteunderlaget genom 

att utgå från den sammanlagda bostadsytan. Alla uppvärmda ytor i huset räknas som 

bostadsyta vid beräkningen av räntebidraget.  Schablonbeloppet per kvadratmeter påverkas 

av storleken på lägenheten och därför varierar även beloppet.  

Vid beräkning av räntebidraget användes även en procentsats i formeln, vilket utgör 

bidragsandelen. Bidragsandelen har minskat successivt de senaste fem åren och är i år 2011 

nere på noll procent. Från och med år 2012 kommer räntebidraget helt att upphöra (Boverket, 

2010).  
 

Subventionsräntan är enligt Boverket (2010) en ränta fastställd av just Boverket, vilken 

praktiskt taget följer ränteutvecklingen på lånemarknaden för bostäder. Räntan består av 

två delar; dels den fasta räntan som normalt binds under en 5 års period, men även den 

rörliga räntan som används om valet görs att skjuta upp bindningen av den fasta räntan. 

Den rörliga räntan används då för att räkna fram räntebidraget under tiden fram tills att den 

fasta räntan binds. Vad det gäller hyreshus ges räntebidraget helt efter 

schablonberäkningen och tar inte hänsyn till de verkliga byggkostnaderna eller hur mycket 

Bidragsunderlaget x subventionsräntan x bidragsandelen= räntebidraget 
 



En studie om Hallands bostadshyresmarknad 

 

14 
 

som lånas (Boverket, 2010).   

 

Enligt Boverket (2007) infördes investeringsbidraget genom förordning 2001:531 1 augusti 

2001 och var ett statligt bidrag vars syfte var att främja nyproduktionen av bostäder med 

upplåtelseform hyresrätt i områden med bostadsbrist. Bidraget var en tillfällig lösning på 

den ökande bostadsbristen och under åren 2002-2006 avsatte riksdagen 2,5 miljarder 

kronor till projektet. Ett krav för att kunna få detta bidrag var att byggprojektet skulle ha 

beviljats räntebidrag (Boverket, 2007), men även att det skulle ha som ändamål att 

säkerställa att boendekostnaderna var rimliga (Förordning 2001:531). Regeringen ställde 

upp krav på vad som ansågs vara rimliga hyreskostnader i de olika områdena (Boverket, 

2007).  

 

Investeringsstimulans var enligt Boverket (2007) ett statligt försök att minska 

produktionskostnaderna för nya bostäder och infördes genom att sänka momskostnaderna 

från 25 procent till 6 procent. Målet med stimulansen var att det skulle gå till 

studentbostäder och mindre hyresrätter med rimliga hyror (Boverket, 2007). 

Investeringsstimulansen lämnades till fastighetsägare eller tomträttshavare för anordnande 

av hyresrätter, detta framförallt i tillväxtområden med bostadsbrist samt i orter belagda 

med universitet eller högskola för upplåtande av studentbostäder (Förordning, 2003:506). 

Den uthyrningsbara lägenhetsarean fick inte överstiga 70 m
2 

och precis som 

Investeringsbidraget var investeringsstimulansen en tillfällig lösning och lämnades ut 

mellan åren 2002-2006 (Boverket, 2007).   

2.6 Indirekta ortsprismetoden 

Enligt Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi (2006) används den 

indirekta ortsprismetoden för att fastställa ett rättvist marknadsvärde, och är baserad på 

diverse nyckeltal. Det är en väl använd metod, eftersom den är väldigt lättanvänd och går 

snabbt att utföra. För att metoden skall kunna tillämpas, måste grunden utgöras av en 

erfarenhetsmatris med nyckeltal. Detta kan till exempel vara priset per m
2
 eller liknande. I 

och med den indirekta ortsprismetodens popularitet finns det dock en risk för alltför många 

schabloniseringar, det vill säga att tilläggs- och avdragsbelopp istället får ett fast värde 

(Institutet för värdering och Samfundet för fastighetsekonomi, 2006). Marknadsvärdet 

beräknas enligt följande formel: 

 
 

2.7 Tobins Q  
 

Vi kan genom Tobins Q använda oss av marknadsvärdet på fastighetsbeståndet/m
2
 och 

bygg/produktionskostnaderna/m
2
, för att påvisa lönsamheten vid ett nyproducerande 

projekt (Nyberg, 1999). Blir det lönsamt att bygga och är investeringsvärdet relaterat till 

förhållandet mellan marginalvärdet av kapitalet och den marginella ersättningskostnaden? 

Jaffee (1994) menar att för en enhetlig fastighetsmarknad kan vi genom användning av 

Tobins Q, påvisa att om marginalpriset/m
2
 för ett hus på marknaden är högre än dess 

marginella produktionskostnad/m
2
,Q>1, är det lönsamt att bygga. Det finns då en 

efterfrågan på marknaden, vilken pressar upp priserna som i sin tur skapar en vinst. Är Q-

värdet istället mindre än 1, bör produktionen minska eller stoppas helt. Detta eftersom 

investeringar som görs tenderar att bli förlust, då marknadsvärdet inte når upp till 

Hyra - Drift och underhållskostnader / Direktavkastningskravet = Marknadsvärdet 
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produktionskostnadernas nivå. Detta kan likställas med att det finns ett utbudsöverskott på 

fastighetsmarknaden (Jaffe, 1994).  

 

Men Eskilsson (2008) menar att vinstmarginalen kan även den komma att minska, och 

tillslut försvinna helt. Om så inträffar, betyder det att produktionskostnaderna är större än 

marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. Utifall att vinstmarginalen skulle minska eller 

försvinna, skulle det bli mer lönsamt för en köpare att investera pengarna i ett begagnat hus 

än att nyproducera (Eskilsson, 2008). 

 

Det finns även brister och problem med Tobins Q som är viktiga att klarlägga. Ett problem 

vid relateringar till Q-teorin, kan vara marknadens ständiga tröghet (Atterhög, 2005). Att 

slutföra nyproduktioner tar alltid en viss tid och detta kan leda till att Q-värdet hamnar 

efter i tidsprocessen (ibid). Ett annat problem är att det inom kommunen kan det finnas 

väsentliga skillnader (Eskilsson, 2008). Tobins Q är endast ett genomsnittsvärde, och det 

kan därför indikera att det kan vara lönsamt att bygga på ett ställe i kommunen, även om 

det är lite osäkert på just den platsen som undersöks (ibid).  

 

Tobins Q beräknas enligt följande formel: 

 

 

2.8 Skatter 
 
Skatten är idag, tillsammans med driftkostnader, den största andelen som utgörs i 

hyreskostnaderna (Gardiner & Theobald, 2011). Mattsson-Linnala och Holmgren (2009) 

menar att när det sker en hyreshöjning, måste bolagen på ett eller annat sätt kompensera för de 

ökade kostnaderna. Dessa kostnader har medfört att det blivit en minskad balans mellan de 

olika boendeformerna. De bidrag som var grundtanken att utjämna finansiellt, och där med 

kompensera hyresrätterna, har försvunnit. Kompensationen skulle ske gentemot de 

ränteavdrag som kunde göras på bostadsrätter (Mattsson-Linnala & Holmgren, 2009). 

2.8.1 Moms 
 

Enligt Lennebo et al., (2010) måste fastighetsägaren med de regler som finns idag, betala 

moms på i princip alla varor och tjänster som köps in i verksamheten. På den ingående 

momsen är momssatsen 25 procent och denna utgift bidrar till att driva upp kostnaderna för 

nyproduktion samt hyran för befintligt bestånd (Lennebo et al., 2010). 

 

Lennebo, et al. (2010) menar att genom att momsbelägga alla bostadshyror kommer 

kostnaderna för verksamheten att bli avsevärt lägre för fastighetsägaren. Detta genom att låta 

den utgående momsen sättas till den lägsta momssatsen 6 procent. Fastighetsägaren kan då 

genom att bostadshyrorna momsbeläggs, göra avdrag för ingående moms. Eftersom den 

ingående momsen är på 25 procent och den utgående på 6 procent, kommer fastighetsägarens 

kostnader för verksamheten att bli betydligt lägre.  Sänkningen av skattetrycket gör det 

lönsamt att bygga nytt samt att det skapar en förutsättning för lägre hyror (Lennebo et al., 

2010).  

2.8.2 ROT-avdrag 
 

Enligt Lennebo et al., (2010) infördes ROT-avdraget år 2009 och ger småhusägare och 

bostadsrättsinnehavare en möjlighet att dra av halva arbetskostnaden för ombyggnad, 

Tobins Q = Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet/Byggkostnaderna 
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reparation samt tillbyggnad för bostadshus. Detta stöd missgynnar boende i hyresrätt och det 

ges som förslag att stödformen ska vidgas till att också innefatta hyreshus. I ett sådant fall bör 

stödet ges med 50 procent av utgifterna för arbetet som syftar på bostadsdelarna, men inte mer 

än 50 000 kronor per lägenhet och år. Stödet skall ges till bostadshus som upplåts med 

hyresrätt samt är äldre än fem år (Lennebo et al., 2010). 

2.8.3 Balanserade villkor för nyproduktion 

 

Lennebo et al., (2010) menar att det är cirka 2 000 kronor dyrare att bo i en hyreslägenhet än i 

en bostadsrätt. En anledning till detta är den skattesubvention som motsvarar 30 procent av 

räntekostnaden för den som äger sin bostad. De menar att detta leder till att det inte går att 

bygga hyresrätter som efterfrågas av bredare grupper och att det därför byggs alldeles för få 

hyresrätter idag. Det krävs politiska beslut som skapar balanserade ekonomiska villkor för att 

byggandet av hyresrätter ska komma igång (Lennebo et al., 2010). 

 

Lennebo et al., (2010) anser att det kan framstå som att det råder rättvisa på 

bostadsmarknaden eftersom både privatpersoner som äger sin bostad, eller rätten till sin 

bostad, samt bostadsföretag har avdragsrätt för sina räntebetalningar. Avdragsrätterna skiljer 

sig dock åt vad det gäller dessa två upplåtelseformer. Bostadsföretagens kostnadsavdrag för 

ränteutgifter, får räknas av mot hyresintäkten från hyresgästerna. Privatpersoner som äger sin 

bostad får istället räkna av 30 procent av ränteutgifterna mot andra skatter. I slutändan har 

hyresgästen/bostadsföretaget betalat 100 procent av räntan medan privatpersonerna endast 

betalt 70 procent (Lennebo et al., 2010). Detta påvisas i figur 9 nedan; 

 

 
Figur 9. Källa: Lennebo, Engman och Eliasson, 2010 

2.8.4 Fastighetsskatt 

 

Enligt Lennebo et al., (2010) tas det idag ut en fastighetsskatt på hyresrätter och de menar att 

hyresrätten därför blir dubbelbeskattad. Detta för att hyresvärden måste betala skatt både på 
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den vinst som uppstår i verksamheten samt skatt för själva innehavandet av bostäderna. 

Hyresrätten får på detta vis sämre ekonomiska villkor än andra upplåtelseformer. Ett förslag 

är att fastighetsskatten på hyreshus avskaffas (Lennebo et al., 2010). 

2.9 Sammanfattning av teorin 

 

Det diskuteras idag att det är dyrt att bygga och nyproducera i Sverige, men i jämförelse med 

övriga Europa kan här bevisas att Sverige faktiskt är ett av de billigare länderna att bygga i. 

Dock tillkommer dyra skatter och driftkostnader, vilket gör att produktionskostnaderna och 

den slutgiltiga produkten överlag blir dyrare. För att få ner driftkostnaderna gäller det att välja 

rätt typ av el-, vatten och framförallt värmeförsörjning, som utgör den största kostnaden av de 

olika driftkostnaderna. 

 

Problemet bakom dagens bostadsbrist och för låg produktion av hyresrätter, grundar sig på att 

projektet inte blir lönsamt förrän på långsikt. För att minska detta skulle oskäliga hyror 

behövas ta ut. Hyran regleras i dagsläget till viss del enligt lag och dels har folk faktiskt inte 

råd att betala hur mycket som helst då redan en stor andel av vår disponibla inkomst går till 

just boendekostnad. Hyresrätten har även ansetts vara missgynnad vad gäller skatter i 

jämförelse med bostadsrätten, vilket också gör att det blir mer lönsamt att bygga bostadsrätter 

än hyresrätter. 

För att räkna ut huruvida det är lönsamt att investera använder vi oss av olika kalkyler. De 

visar om investeringen är lönsam eller om projektet bör läggas på is.  
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3 Metod 
 

Här följer en beskrivning hur vi har gått tillväga för att genomföra forskningen. Vi kommer 

presentera den valda undersökningsmetoden närmare, samt vilka respondenter vi valt att 

arbeta med. 

3.1 Forskningsansats 

 

Här väljer vi vilken sorts strategi som vi anser stämmer in bäst för att få en klar bild om 

verkligheten. Jacobsen (2002) beskriver den induktiva samt den deduktiva ansatsen.  

 

Den ansats vi arbetat efter är den deduktiva ansatsen, vilken lämpar sig bäst när uppsatsen 

skrivs från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Med detta menas att vi bildar oss uppfattningar 

och går därefter och samlar in data för att se huruvida det stämmer överens (Jacobsen, 2002). 

Dessa uppfattningar baserar vi på tidigare studier och upptäckter (Jacobsen, 2002). Dock kan 

det leda till att vi endast letar efter den data som vi anser väsentlig i just detta fall, och kan 

därför lätt blunda för ny viktig information (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar här att vi 

på detta vis har en viss tendens att begränsa informationen och istället stödja de antaganden vi 

utgick ifrån. Eftersom att vi gjort tidigare efterforskningar i detta ämne och vet en del om det, 

om än lite, har vi gjort precis som Jacobsen (2002) beskriver; vi har organiserade de ämnen vi 

ville undersöka, och begav oss ut i verkligheten för att samla in all relevant och tillgänglig 

data inom vårt ämnesområde. Även att vi som forskare läst lite om ämnet, anser vi dock oss 

inneha tillräckligt med förkunskaper för att använda oss av den deduktiva ansatsen. Den andra 

ansatsen är då den induktiva. Här arbetar sig forskaren istället från empirin till teorin 

(Jacobsen, 2002). Forskaren går då istället in utan några förutfattade meningar eller tydliga 

styrriktningar. På detta vis blir uppsatsen mer flexibel och öppen, samt vi kan anpassa och 

göra förändringar i datainsamlingen till den situation som vi befinner oss i just nu (Jacobsen, 

2002). Problemet med oss människor är att vi inte kan vara öppensinnade till etthundra 

procent, och vet vi minsta lilla om ämnet spekulerar vi i ett tidigt stadie om hur det faktiskt 

kommer att se ut (Jacobsen, 2002).  Målet med den induktiva ansatsen är att den insamlade 

data inte ska begränsas (Jacobsen, 2002).  

3.2 Problemformulering 

 

En problemformulering ska enligt Jacobsen (2002) vara spännande, vilket menar att vi inte 

redan innan vet hur resultatet kommer att bli. Den ska även vara enkel samt fruktbar vilket 

menar att den ska generera ny kunskap samt vara möjlig att undersöka empiriskt, (Jacobsen, 

2002).  

 

Vi har i detta sammanhang arbetat med en förklarande (kausal) problemställning. Vi är här 

precis som Jacobsen (2002) menar intresserade av ett ämne som är svårare att beskriva, 

nämligen orsakerna till det som sker. Hade vi istället valt att använda oss av en beskrivande 

problemställning hade vårt syfte mer varit att beskriva hur ett tillstånd exempelvis ser ut vid 

en viss tidpunkt (Jacobsen, 2002), medan vi fokuserat oss på en längre period. Vi har gjort 

flera jämförelser utifrån vår problemformulering, och enligt Jacobsen (2002) finns det en viss 

önskan att se sambandet varför där finns skillnader samt likheter.  

 

Vår problemformulering har förts från den teoretiska till den operativa nivån genom de 

forskningsintervjuer vi genomfört. 

 



En studie om Hallands bostadshyresmarknad 

 

19 
 

3.3 Litteraturstudier 

 

Vi har först och främst använt oss av diverse databaser samt litteratur. De databaser vi använt 

flitigast är Libris och Google Scholar. De främst förekommande sökorden är; 

produktionskostnader, bostadsbrist, byggkostnader, Tobins q, hyresrätt med flera. Genom att 

vi använt oss av dessa databaser kombinerat med sökorden, har vi kommit fram till de artiklar 

vi valt att arbeta med.  

 

Vi har även använt oss av en hel del litteratur, som The effect of competition and ownership 

policies on the housing market; Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom; 

Byggkostnaderna i Sverige – Igår och imorgon: Bostadsmarknaden, Brukshyrorna och 

rimligheten Om behovet av en ny hyresreglering, Lagboken samt Den svenska 

fastighetskrisen. Vi har utgått från Smått och Gott vid vår referensteknik. Vi har vid ett par 

tillfällen använt oss av samma författare, men olika årsstudier. Detta resulterar i att årtalen 

skiljer sig. Exempelvis har vi använt oss av Gardiner & Theobalds International constructions 

cost survey från år 2001 samt 2011. Då huvudinformationen finns i studien från år 2001, 

kompletterar år 2011 med till exempel nyare eller ytterligare siffror.  Källor som är äldre än 4-

5 år används endast då nyare studier inte är gjorda eller finns tillgängliga. Ett exempel på 

detta är Lind (2000) som beskriver hyresregleringen.  

De sökmotorer vi använt oss av är först och främst Google, men även Boverket samt 

Statistiska centralbyrån.  

 

Mycket av den litteratur vi använt oss är skriven av Hans Lind. Han har i många år skrivit ett 

flertal böcker och annan litteratur samt deltagit i flera debatter om bostadsmarknaden i 

Sverige. Hans många år av aktivt engagemang för bostadsmarknaden i Sverige har lett till att 

genomgripande litteratur om bostadsmarknaden är skriven av honom. Hans Lind är professor i 

fastighetsekonomi på Kungliga tekniska högskolan vilket gör att vi bedömer honom som en 

trovärdig källa. 

3.4 Undersökningsmetod 

 

Innan vi i egenskap av författare kan påbörja vår studie, måste vi besluta om 

undersökningsmetoden ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Vid en kvantitativ metod strävar 

vi efter att nå fler svar, medan vid en kvalitativ ansats eftersträvar vi istället svar av högre 

kvalitet (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden är interaktiv, vilket innebär att vi kan gå 

tillbaka och ändra i den efterhand, medan den kvantitativa är mindre flexibel (Jacobsen, 

2002). Vid en kvalitativ intervju används öppna frågor och vi utgår mer eller mindre helt från 

frågor som inte är styrande (Jacobsen, 2002). Detta innebär att vi inte på något sätt har 

begränsat den information som till exempel intervjuobjektet vill delge oss med, samt att vi 

kunnat få ut viktiga detaljer. Om vi istället använt oss av en kvantitativ intervju, är 

utgångspunkterna att vi har ett värde som kan tilldelas ett tal (Jacobsen, 2002). På detta vis 

blir den kvantitativa intervjun mer begränsad och styrande.  

3.4.1 Kvalitativ datainsamling 

 

Vi har arbetat utefter en kvalitativ undersökningsmetod. Denna metod har gynnat oss genom 

att vi lättare har kunnat undvika generalisering. Metodvalet är bra att använda när vi vill få ut 

mycket information om få enheter (Jacobsen, 2002), vilket har varit vår grundtanke. Den 

kvalitativa metoden lägger även mycket vikt vid detaljer (Jacobsen, 2002), och på detta vis 

kan det unika hos till exempel varje intervjuperson lyftas fram. Detta synsätt ger även oss som 

författare en chans att vidga våra vyer och där med vara beredd att få nya tolkningar på 
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diverse situationer (Jacobsen, 2002), och på detta vis även kanske ändra våra individuella 

åsikter. Den kvalitativa undersökningsmetoden har en hög intern giltighet det vill säga att den 

på ett bra sätt får fram den ”korrekta” förståelsen eller beskrivningen av en situation eller ett 

fenomen (Jacobsen, 2002). Vi har precis som Jacobsen (2002) beskriver, velat få mer 

förståelse av vad som ligger just i detta fenomen samt skapa klarhet i vårt valda ämne.  

3.5 Intervjuupplägg 

 

Jacobsen (2002) beskriver den öppna individuella intervjun som ett samtal som en vanlig 

dialog mellan forskare och respondent. Denna är en lämplig undersökningsmetod när relativt 

få enheter ska undersökas. Trots att Jacobsen (2002) förklarar den öppna individuella 

intervjun som tidskrävande och dyr, har vi valt att använda denna intervjumetod med våra 

respondenter. Detta eftersom vi avgränsats vår undersökning enbart till Hallands län vilket 

medför att vi har relativt få respondenter att undersöka och tiden kommer därför att reduceras. 

Jacobsen (2002) förklarar även den öppna individuella intervjun som en lämplig metod då 

individuella åsikter om ett visst fenomen vill fås fram. Även därför har vi funnit denna metod 

lämplig för vår undersökning då vi delvis velat ha fram åsikter om bostadsbrist fenomenet.  

 

Jacobsen (2002) menar att vid öppna individuella intervjuer uppstår en kallad intervjueffekt. 

Med detta menas att intervjuarens fysiska närvaro kan bidra till att intervjuobjektet beter sig 

mer normalt. Intervjuobjektet kan bland annat påverkas av intervjuarens kroppsspråk. Om 

tillexempel intervjuaren verkar uttråkad i sitt kroppsspråk kan intervjuobjektet säga något för 

att få denna nöjd. Detta kan leda till felmätning då resultatet speglas av hur intervjuaren 

uppträtt. Genom att istället välja telefonintervjuer kan intervjueffekten minskas. Vi finner 

därför även telefonintervju som en lämplig undersökningsmetod för vår undersökning och har 

använt oss av denna i de fall en personlig intervju inte varit möjlig att genomföra.  Jacobsen 

(2002) förklarar dock att i intervjuer ansikte mot ansikte tycks personer ha lättare att prata om 

känsliga ämnen. Det skapas även en förtrolig stämning vid personlig kontakt som kan vara 

svår att åstadkomma vid telefon intervju. Det har även visats sig att personer tycks ha lättare 

att ljuga i telefonen (Jacobsen, 2002). 

 

Vid intervjuerna med våra respondenter har vi använt oss av en intervjuguide med öppna 

frågor. Detta har används som ett underlag för intervjuerna men frågorna har inte ställts exakt 

efter denna.  

3.5.1 Val av respondenter 

 

Vi har valt att enbart undersöka Hallands kommun eftersom det kan bli mycket tidskrävande 

att undersöka hela Sverige samt att vi har en nära koppling till Halmstad eftersom båda vi 

författare bor just där. De respondenter vi har undersöka närmare är Tage och Söner genom 

VD Thomas Gustafsson, Derome AB genom koncernchef Karl-Erik Andersson samt 

Byggarna genom Johan Johansson. Företagsnamnet Byggarna samt respondent Johan 

Johansson är fiktiva namn då de valde att vara anonyma. Då dessa är väletablerade 

byggföretag med hela Halland som sin arbetsplats, finner vi att dessa är lämpade i vår studie. 

Samtliga företag jobbar (alternativt har arbetat med) med att producera hyresrätter.  

 

Vi har gjort intervju med Hyresgästföreningen genom förhandlingschef Stefan Bolin. 

Hyresgästföreningen har en demokratisk struktur och talar för hyresgästernas räkning. Vi 

finner därför dessa som lämpliga för att få fram hyresgästernas åsikter om bostadsbristen samt 

hyrorna. 
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3.6 Validitet 

 

Jacobsen (2002) beskriver validitet, vilket innebär giltighet och relevans. Med detta menas om 

de som mäts i undersökningen också är det som tänkts mätas eller om det uppstått en kallad 

felmätning till följd av till exempel intervjueffekten. Slutsatser som tagits fram ska granskas 

med kritiska ögon för att se att allt hänger ihop.  

 

Jacobsen (2002) menar att en undersöknings giltighet kan delas i två olika grupper, dels intern 

giltighet och dels extern giltighet. Den interna giltigheten syftar på hur giltig den framtagna 

informationen är. Vi har kritisk granskat all information och bortsätt från information som vi 

ansett vara mindre tillförlitlig. Få fram primärdata för att öka tillförlitligheten samt minska 

risken för att informationen ska ha ändrats har varit vårt mål. Vi har ändå valt att ha med även 

sekundär data, vilket har granskats och ifrågasatts kritiskt för att leda till en giltig 

undersökning som möjligt. Den externa giltigheten syftar till att de svar som fåtts fram i en 

undersökning också gäller i andra sammanhang och organisationer, det vill säga möjligheten 

till att generalisera (Jacobsen, 2002). Då vi valt en kvalitativ studie har inte vår avsikt varit att 

få fram endast ett svar genom att generalisera svaren från de få respondenter i vår 

undersökning till en större population (Jacobsen, 2002). Avsikten har varit att få fram en teori 

om ämnet (Jacobsen, 2002).    

3.7 Reliabilitet 

 

Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet, vilket innebär tillförlitlighet och noggrannhet i en 

undersökning. Med detta menas att informationen i undersökningen går att lita på samt att om 

undersökningen skulle genomföras igen skulle resultaten bli de samma (Jacobsen 2002).  Vi 

har under våra intervjuer valt att ha bandspelare för att inte missa någon information som fåtts 

fram under denna. Jacobsen (2002) menar att användning av bandspelare har flera fördelar 

bland annat att ingen information missas. De är även en fördel eftersom det är lättare att ha ett 

mer vanligt samtal när du inte skriver samtidigt och då måste se ner i papperna, istället för att 

se intervjuobjektet i ögonen. Jacobsen (2002) anser att de även finns flera nackdelar med att 

använda en bandspelare. Intervjuobjektet kan reagera negativt och inte våga tala om vissa 

saker eller bli stum. Dessa kan minska tillförlitligheten då det finns risk för att inte hela 

sanningen kommer fram. Vi har därför varit mycket noggranna med att meddela att det som 

spelas in endast är till för vår undersökning och inte kommer att spelas upp till annan. I de fall 

där respondenten känt mycket obehag för att bli inspelad har vi valt att inte använda 

bandspelare. Detta därför att vi ansett att vi då skulle missa mer information av att spela in, 

för att respondenten inte skulle våga prata om vissa ämnen, än vad vi har gjort när vi bortsett 

från bandspelaren.  Vi har också varit noggranna med att observera intervjuobjektet vid 

intervjun för att försöka uppfatta signaler på bland annat obehag.   

 

Val av platsen för intervjun kan påverka tillförlitligheten (Jacobsen 2002). Om valet är en 

plats där andra personer kan höra vad intervjuobjektet säger kanske denna inte är helt 

uppriktig (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver två olika platser för intervju, dels 

naturlig plats vilket innefattar ett ställe som intervjuobjektet är bekant med, dels neutral plats 

vilket är ett ställe som varken intervjuaren eller intervjuobjektet är bekant med. En naturlig 

plats kan enligt Jacobsen (2002) vara intervjuobjektets hem eller arbetsplats. En intervju i 

intervjuobjektets hem kan bli svår att genomföra eftersom många inte vill släppa in 

främmande människor i sitt hem samt att personen kan bli störd av barn och annat i hemmet. 

En intervju på en neutral menar Jacobsen (2002) kan leda till att intervjuobjektet ger 

onaturliga svar. Han menar att konstlade platser ger konstlade svar. Vi har därför valt att ha 
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samtliga av våra intervjuer på intervjuobjektets arbetsplats, som är en naturligplats för 

intervjuobjektet. Vi anser även att det varit lättare att tala ostört där utan att något hör. 
 

3.8 Metod av analys och slutsats 
 

Den insamlade empirin har kategoriseras och samlats in under följande begrepp: 

 

 Minskad nyproduktion 

 Produktions- och boendekostnader 

 Energieffektivisering 

 Hyresregleringen 

 Skatter 

 

I analysen kommer empiri och teori kopplas ihop och analyseras. Vi kommer här att räkna 

fram ett marknadsvärde för varje företag med hjälp av indirekt ortsprismetod. Detta kommer 

vi sedan använda att räkna med i Tobins q och på detta sätt kunna se hur lönsamt det är att 

bygga hyresrätter i de kommuner i Halland vi undersökt. För att göra detta har vi använt de 

siffror vad gäller driftkostnad, avkastningskrav, hyresnivå samt produktionskostnader vi fått 

från varje företag vi undersökt i empirin. Vi har dels räknat på varje företag var för sig och 

dels räknat ut genomsnittet för samtliga företag. Vi har sedan genom att koppla ihop teorin 

med empirin analyserat vilka eventuella åtgärder vad gäller produktionskostnader, 

boendekostnader samt hyresregleringen som behövs vidtas för att förbättra Q-värdet. 

I slutsatsen har vi utifrån vår analys svarat på våra frågeställningar samt ställt nya 

frågeställningar för fortsatt forskning på problemet. Vid ett Q-värde under 1 har vi analyserat 

vid vilken hyresnivå Q-värdet överstiger 1. 

3.9 Operationalisering 

 

Utefter våra problemformuleringar har vi samlat in diverse teorier, som tillslut kategoriserats 

och bildar 7 stycken större huvudämnen. Dessa ämnen har varit grunden till de båda 

intervjumallarna som använts vid samtliga intervjuer.  Nedan följer 

operationaliseringsschemat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionskostnader 

- Boendekostnader 

 

- Internationella 

produktions- och 

boendekostnader 

Ex på fråga: 

 

Har ni som bolag märkt 

av att produktions-

kostnaderna har ökat? 
 

Energieffektivisering 

Ex på fråga: 

Vad använder ni för 

uppvärmningsmetod? 

(Den vanligaste) 
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Investeringskostnader 

Ex på fråga: 

Vad är er ungefärliga 

kostnad vid ny-

produktion/m
2
 gällande 

flerbostadshus? 
 

Hyra 

- Hyresreglering 

- Problem med hyres-

regleringen 

- Den tidigare resp. 

nuvarande hyresregl. 

- Marknadshyra 

 

Ex på fråga: 

 

Vilken påverkan tror ni 

att dagens hyresreglering 

har på lönsamheten vid 

nyproduktion av 

hyresrätter? 
 

Statliga subventioner 

Ex på fråga: 

 

Kan nya statliga 

subventioner vara en 

lösning för att stimulera 

nyproduktioner? 

Kalkyler 

 

 

- Indirekt ortsprismetod 

- Tobins Q 

 

 

 

Ex på fråga: 

 

Vad har ni för 

direktavkastningskrav, 

drift- och 

underhållskostnader på 

nyproducerade 

hyresrätter? 
 

Skatter 

 

- Moms 

- ROT-avdrag 

- Balanserade villkor 

- Fastighetsskatt 

 

Ex på fråga: 

 

Vilken påverkan anser ni 

att dagens skatter har på 

nyproduktion av 

hyresrätter? 
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4 Empiri 
 

I empirin har vi sammanställt vårt intervjumaterial med våra olika respondenter. Empirin är 

uppdelad i olika kategorier för att ge en tydlig överblick över det insamlande materialet.  De 

olika företagen är sedan uppdelad var för sig under varje kategori.  

4.1 Företagspresentation 

 

Här presenteras våra respondenter med person- och företagsnamn. De olika företagen 

beskrivs kortfattat. 

4.1.1 Tage och Söner 

 

Respondent: Thomas Gustafsson, VD på Tage och söner i Varberg. 

 

Tage och söner startades 1959 och är en familjeägd företagsgrupp med stark och lokal 

förankring i västra Sverige. De är verksamma inom byggentreprenad, byggservice samt 

företagsförvaltning och har idag cirka 300 medarbetare. Tage och söner bygger för industri, 

boende, skola vård samt omsorg. Tage och söner i Varberg har cirka 100 anställda och deras 

roll i byggbranschen är byggentreprenör samt förvaltning av cirka 100 lägenhet. För att bli det 

etablerade företag Tage och Söner idag är, anser de att jobbat hårt och investerat väl. Med 

goda investeringar menas att utnyttja sina tillgångar väl och inte spendera dem på till exempel 

dyra bilar.  

4.1.2 Derome AB 

 

Respondent Karl-Erik Andersson, VD/koncernchef på Derome AB  

 

Derome AB förvaltar i dagsläget cirka 1 300 hyresrätter samt 20 000m
2
 bestående av lokaler. 

Utbredningen är från Malmö i söder till Göteborg i norr, medan de flesta lägenheter finns i 

Halland, närmare bestämt i Varberg. Derome AB bygger ständigt nya fastigheter. Koncernen i 

stort bygger just nu cirka 400 lägenheter till egen regi, var av en fjärde del av dessa är 

hyresrätter. Resterande består av en fjärdedel äganderätter och hälften bostadsrätter. Derome 

AB koncernen består av diverse avdelningar och förvaltningsavdelningen bygger även dem 

mer eller mindre hela tiden nya lägenheter. Skillnaden är att allt är hyresrätter, dock byggs 

inte lika många som det görs inom koncernen i helhet. Det finns redan nu planer för framtida 

nybyggnation av hyresrätter, dock har dem inte planlagt vart de ska byggas. 

 

4.1.3 Byggarna 
 

Respondent: Företagsnamnet Byggarna och namnet Johan Johansson är fiktiva då 

intervjuobjektet ville vara anonymt. 
 

Byggarna är ett medelstort företag som agerar byggare, byggentreprenör samt förvaltare och 

förvaltar i dagsläget cirka 250 lägenheter bland annat i Halland. För att nå sina mål och bli det 

företag de är idag arbetar de hårt, ser till att det är god gemenskap på arbetsplatsen samt väljer 

med stor noggrannhet ut vilka projekt som antas. Byggarna har under de senaste tre åren 

producerat hyresrätter. Dock har större delen av dessa byggts för andras räkning, och endast 

en ytterst liten del har varit för egen regi.  
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4.1.4 Hyresgästföreningen 
 

Respondent: Stefan Bolin, förhandlingschef hyresgästföreningen Skåne. 

 

Hyresgästföreningen bildades i början av 1900-talet för att tillvarata hyresgästernas rätt i 

konflikter med hyresvärdarna. Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska har rätt till en 

fullgod bostad till rimligkostnad och är en demokratisk medlemsorganisation för 

hyresgäster. Idag är över en halv miljon hushåll med i hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen är partipolitisk obunden och styrs av medlemmarna. De förhandlar med 

hyresvärdar om villkor för hyresrättsliga boenden samt om hyra.  

4.2 Minskad nyproduktion 

 

Då vi velat ha svar på bidragande orsaker till bristen på hyresrätter, har vi låtit våra 

respondenter pratat fritt om detta ämne. Då samtliga av de fastighetsföretag vi intervjuat 

både bygger och förvaltar hyresrätter, anser vi att vi kan få fram lämpliga svar. 

4.2.1 Tage och Söner 

 

Tage och söner anser att sambandet mellan dagens bostadsbrist och de ökade 

produktionskostnaderna är de ökande hyrorna. Detta leder i sin tur till att folk inte ha råd att 

bo i dessa lägenheter. Ett annat problem är att de nyproducerade lägenheterna först blir 

lönsamma i ett senare skede, och börjar först efter cirka fem år att generera vinst. Samtidigt 

finner även Tage och Söner att det byggs alldeles för få hyresrätter i dagsläget. De menar att 

efterfrågan är stor samtidigt som utbudet är för litet. Precis som Thomas (Personlig 

kommunikation 16-04-11) beskriver det, har långt ifrån alla råd att köpa en bostadsrätt. De 

skulle även vilja öka nyproduktionen av hyresrätter, men anser att det kan bli svårt i och med 

de höga produktionskostnaderna. Utifrån deras beräkningar har de noterat en ökning av 

produktionskostnaderna de senaste fem åren med cirka 40 procent.  

4.2.2 Derome AB 

 

Derome AB anser att det måste produceras fler hyresrätter, och för att göra detta möjligt 

måste de höga produktionskostnaderna minskas. Detta för att hyresgästerna ska ha råd med 

hyran till boendet, vilket Derome AB ser som ett stort problem främst bland ungdomar. Kan 

produktionskostnaderna reduceras, kan även en rimligare hyra tas ut. Detta beskriver Karl-

Erik Andersson (benämns i fortsättningen som Andersson), VD för koncernen, som 

sambandet mellan den rådande bostadsbristen och de höga produktionskostnaderna. Detta är 

även något de jobbar med aktivt inom företaget.  

 

4.2.3 Byggarna 
 

Byggarna anser att det byggs för lite hyresrätter. Johan Johansson (Benämns i fortsättningen 

som Johansson), koncernchef för byggarna, menar att det är för dyrt att producera nya 

hyresrätter i dagsläget och att det inte ger ekonomisk lönsamhet förrän på längre sikt. Han 

berättar även att de skulle vilja bygga fler hyresrätter, men att det gäller att inte ta sig vatten 

över huvudet. Med detta menar Johansson att se att det satsade kapitalet faktiskt betalas 

tillbaka och att det inte byggs bara för byggandets skull. Johansson berättar även vidare att 

dagens skatter och pålägg tyvärr sätter käppar i hjulen för nyproduktionen.  
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Cirka en fjärdedel av de bostäder som byggts de senaste tre åren har varit hyresrätter och 

resterande tre fjärdedelar har varit bostadsrätter. Dock menar Johansson att de hellre hade sett 

att fördelningen hade varit hälften-hälften, vilket tyvärr inte är möjligt som läget ser ut idag.  

Byggarna bygger i dagsläget inga hyresrätter, men det finns planlagt att börja bygga cirka ett- 

till etthundrafemtio nya lägenheter under år 2013.  
 

4.2.4 Hyresgästföreningen 
 

Hyresgästföreningen anser att det idag byggs alldeles för få hyresrätter. De anser att 

problemet med minskad nyproduktion för hyresrätter inte ligger i hyrorna utan att det stora 

problemet handlar om att det är dyrt att bygga. De anser att eftersom det är dålig konkurrens 

mellan byggföretag går priserna på el produkter och andra byggprodukter upp.  

4.3 Produktions- och boendekostnader 

 

Vårt syfte är dels att förklara hur lönsamheten för hyresrätter går att förbättras genom att 

påverka produktions- och boendekostnaderna. Vi har därför frågat våra respondenter vad de 

anser om nivån på produktions- och boendekostnaderna, hur de påverkar lönsamheten vid 

produktion av hyresrätter samt om och hur dessa går att minska. 

4.3.1 Tage och söner  

 

Tage och Söner anser att det är viktigt att försöka minska produktionskostnaderna, dock anser 

de att det inte går att göra allt för mycket åt problemet. De förändringar de kan göra som kan 

påverka produktionskostnaderna är att till exempel bygga effektivare samt ta sig an större 

projekt. Ett tredje alternativ är att bygga på höjden, då grunden, taket samt markkostnaderna 

fortfarande är desamma. När Tage och Söner jämför sina kalkyler över åren, kan de tydligt se 

hur produktionskostnaderna har ökat. Dock anser de att det inte har påverkat företaget i stort. 

Ser de istället till lönsamheten i företaget de senaste fem till tio åren, varierar den från år till 

år. Vissa år är bättre än andra, men nedgångarna har vägts upp mot de uppgångar som 

förevarit under åren. År 2011 är hitintills inget bra år för Tage och Söner. Företaget använder 

sig i dagsläget av lika många underentreprenörer som dem gjorde för fem år sedan, det är 

alltså inget som har påverkats av den ekonomiska ”berg och dalbanan”. Tage och söner anser 

att kostnaden för nyproduktion skulle kunna minskas genom ett förändrat sätt att bygga, dock 

på lång sikt. Genom att använda sig av passivhus och lågenergihus kan kostnaderna för 

nyproduktion minskas.  

4.3.2 Derome AB 

 

Derome AB anser att produktionskostnaderna har ökat de senaste fem åren, dock ser de inte 

lika stor ökning överlag jämfört med boendekostnaderna. Exempelvis har markkostnaderna 

ökat avsevärt, samtidigt som byggnationen i helhet fortsätter att stiga i pris. För cirka fyra till 

fem år sedan fanns det investeringsstimulans som täckte in cirka halva momskostnaden i 

bygget, vilket gjorde att nyproduktionen av hyresrätter var billigare. Dock anser Derome AB 

inte att statliga subventioner är en bra lösning på det rådande problemet. Som tidigare nämnts, 

ser företaget istället att momsen skulle exempelvis halveras vilket då skulle leda till att 

volymen av hyresrätter höjs. Derome AB ser ingen större skillnad på den ekonomiska 

lönsamheten de senaste fem till tio åren. Det som möjligtvis observerats är dagens låga 

ränteläge, vilket har gett något högre lönsamhet i dagsläget. Lönsamheten har stigit och 

minskat under åren, de bättre resultaten har eliminerat de sämre.  
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Derome AB anser att produktionskostnaderna går att minska på olika sätt, och jobbar hela 

tiden för det. Då till exempel markkostnaderna, kommunens avgifter och elanslutningar är 

betydligt dyrare idag, är det viktigt att förenkla planläggningen av dessa och därigenom spara 

in pengar. Derome AB menar att ett förändrat sätt att bygga kan vara lösningen för att få ner 

de höga produktionskostnaderna. Derome AB menar även att det är möjligt att spara in pengar 

genom en hårdare standardisering av byggprocessen. För närvarande är Derome AB i full 

gång med att ta fram ett nytt alternativ för att minska produktionskostnaderna. Detta innebär 

att de bygger på flera ställen samtidigt men bara projekterar på ett av ställena. Givetvis är 

detta endast möjligt när samma metoder används på alla byggen, men i och med den hårda 

standardiseringen ska detta vara möjligt. Återkommande produkter kan användas allt oftare 

att nya typer inte behövs tas fram för varje projekt och erfarenheter kan printas in. 

 

4.3.3 Byggarna 
 

De senaste fem till tio åren ser Byggarna att produktionskostnaderna för nyproduktion av 

hyresrätter har ökat med cirka 30-40 procent. Företrädaren för byggarna menar att när den 

första kraftiga ökningen av produktionskostnaderna kom kändes det av i bolaget. Efter den 

uppgången förberedde sig sedan Byggarna på fler prishöjningar och då kom det inte som ett 

lika stort bakslag. Dock anser Byggarna att de har jämnats ut med åren och idag ser det mer 

eller mindre ingen skillnad i stort. Byggarna anser att de inte märkt av några större skillnader i 

den ekonomiska lönsamheten idag jämfört med för 5-10 år sedan. Johansson menar att det 

kommer toppar och det kommer dalar, men dessa tar mestadels ut varandra. Byggarna anser 

att det är mycket viktigt att minska produktionskostnaderna för att öka lönsamheten vid 

nyproduktionen. Kan dessa minska kommer den slutliga produkten bli billigare, det vill säga i 

detta fall hyran på lägenheterna. Det gäller att bygga effektivare, även om det inte är lätt som 

det låter, menar Johansson. Passivhus och lågenergihus är starka kandidater för detta. 

Byggarna finner att sambandet mellan den rådande bostadsbristen och de ökade 

produktionskostnaderna ligger i att i och med att det är dyrare att bygga, byggs det mindre. 

Detta i sin tur leder till att det finns färre hyreslägenheter samtidigt som antalet invånare 

ständigt ökar, vilket skapar bostadsbrist. Hade Byggarna bortsett från de höga kostnaderna 

och byggt ändå, hade hyrorna stigit rejält vilket folk inte har råd med då redan en stor andel av 

inkomsten i ett hushåll går till boendekostnader. Byggarna menar att kostnaden för 

nyproduktion skulle kunna minskas genom ett förändrat sätt att bygga. Som tidigare nämnts 

gäller det att effektivisera bygget och inte slösa på varken tid eller resurser.  

 

Klimatets påverkan på produktion- och boendekostnader 

 

Boendekostnaderna i Sverige är höga jämfört med övriga länder i Europa. Eftersom Sverige 

har kallare klimat än flera andra länder i Europa har vi valt att fråga respondenterna vad de 

anser om vårt klimats påverkan på produktions- och boendekostnaderna 

4.3.4 Tage och Söner 

 

Tage och Söner har ingen erfarenhet av internationellt bygge, men de konstaterar att klimatet 

har en stor inverkan på kostnaderna. De menar att det självklart blir billigare att bygga om det 

är varmt. Grunden till exempel är avsevärt billigare att bygga på sommaren jämfört med under 

vintern. Klimatet har även en påverkan på fler ekonomiskt krävande moment, till exempel att 

det måste upprättas en tillfällig fabrik på byggarbetsplatsen som exempelvis skyddar mot 

väder och vind.  



En studie om Hallands bostadshyresmarknad 

 

28 
 

4.3.5 Derome AB 

 

Derome AB har ingen erfarenhet av internationellt bygge, men anser att klimatet givetvis har 

en påverkan på produktionskostnaderna. Med det klimatet som finns i Sverige, krävs det en 

högre standard på till exempel isolering och värme. Detta för att klara av de kalla vintrarna 

och övergången mot sommaren. Driftkostnaderna påverkas även av detta förhållande, 

eftersom fastigheter skall värmas upp med mera. Dock menar Derome AB att kyla ner en 

lägenhet i ett land runt medelhavet kan även det bli lika dyrt.  

 

4.3.6 Byggarna 
 

Byggarna finner att klimatet i Sverige har en viss påverkan på produktionskostnaderna. 

Johansson menar att eftersom Sverige är ett land med 4 årstider och därmed 4 omställningar 

blir påverkan ganska stor. På vintern behövs till exempel skydd mot kyla upprättas, och på 

sommaren kan det handla om att sakta ner processen med att härda betongen. Givetvis finns 

en kostnadskrävande påverkan, dock ser nog alla länder att klimatet påverkar vid ett eller 

annat tillfälle berättar Johansson. Den största påverkan är dock uppvärmningen, då den är en 

av de mest priskrävande komponenterna.  

4.4 Energieffektivisering 
 

Värmen utgör en stor del av boendekostnaden, och eftersom Sverige har ett kallt klimat måste 

hyresbostäder värmas upp större delen av året. Vi har därför frågat våra respondenter om 

energieffektivisering för att minska värme utsläppet, och på detta sätt minska 

boendekostnaderna. 

4.4.1 Tage och Söner 

 

För att effektivisera energianvändningen, använder sig Tage och Söner främst av fjärrvärme 

och bergvärme som uppvärmningsmetod, den sistnämnda är dock den som används mest. 

Bergvärme är dyrare att sätta in, men lönar sig på sikt. Priserna på de båda 

uppvärmningsmetoderna pressas uppåt genom åren, och det bästa är att försöka producera 

egen energi (genom passivhus och med mera). Även om priserna fortsätter att stiga, kan de 

genom användning av passivhus hålla nere priserna. Solceller är ett annat alternativ som Tage 

och söner tror kommer bli billigare i framtiden. 

4.4.2 Derome AB  

Derome AB använder sig av olika uppvärmningsmetoder i deras hyresrätter. I Kvibille byggs 

i skrivande stund passivhus, vilket minskar kostnaderna för uppvärmning. De använder sig 

även av fjärrvärme, värmepumpar och bioenergi i form av pellets. Andersson berättar att allt 

beror helt på hur objektet ser ut och vilka förutsättningar som finns och att de gör allt de kan 

för att effektivisera energikostnaderna på bästa sätt.  

 

4.4.3 Byggarna 
 
Den främst förekommande uppvärmningsmetoden som byggarna använder sig av i sina 

hyresrätter är fjärrvärme. Detta anser dem vara både ett kostnads- och energieffektiviserat 

alternativ. Till viss del används även bergvärme, men det är långt ifrån lika förekommande 

som fjärrvärme. Priset blir mycket högre från början och i och med de redan höga kostnaderna 

anses detta inte i dagsläget vara det bästa alternativet för Byggarna.  
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4.5 Hyra 
  

Vårt syfte med uppsatsen har varit att dels förklara hur lönsamheten för hyresrätter kan 

förbättras genom påverkan på hyran. Vi har därför frågat våra respondenter vad det anser 

om hyresregleringen och marknadshyrans påverkan att skapa lönsamhet för hyresrätter. 

4.5.1 Tage och söner 

 

Tage och Söner har under de senaste tre åren byggt hyresrätter, och de bygger just nu nya 

hyresrätter strax utanför Göteborg. Gustafsson anser sig inte vara insatt i dagens 

hyresreglering och hur den påverkar lönsamhet vid nyproduktion av hyresrätter, detta 

eftersom Tage och Söner endast förvaltar ett fåtal lägenheter. De anser dock att det skulle bli 

mer lönsamt att bygga om hyrorna gick att höja. Detta skulle dock leda till att färre personer 

hade råd att bo i de nybyggda områdena. I attraktiva områden kommer dock hyresgäster vara 

villiga att betala mer och därigenom ökar lönsamheten ju mer hyrorna höjs. Tage och söner 

anser att genom att använda sig av marknadshyror i attraktivare områden, skulle lönsamheten 

öka vid nyproduktion av hyresrätter. Detta just för att folk är villiga att betala lite extra där. 

4.5.2 Derome AB 

 

Derome AB anser att problemet med dagens hyresreglering ligger i att det inte blir någon 

rörlighet bland hyresgästerna. Andersson förklarar att det inte är någon som flyttar ifrån en 

centralt belägen lägenhet med en kostnad på 900 kronor/m
2
, till en nyproducerad lägenhet i 

ytterkanten av staden med en kostnad på 1 400 kronor /m
2
. I dagsläget avlämnar hyresgästerna 

inte en billig lägenhet för att få en nyproducerad. Detta innebär som sagt att det är svårt att få 

en omsättning på hyresmarknaden. Hade istället marknadshyror existerat, menar Derome AB 

att det hade varit lättare att öka nyproduktionen av hyresrätter. Ökar hyrorna i de centrala 

delarna av staden, leder detta till bättre förutsättningar att bygga nya lägenheter i utkanten. 

Detta sätter igång flyttkedjan och hindrar att effekten dämpas som finns på de befintliga 

beståndet som i sin tur dämpar nyproduktionen.  
 

4.5.3 Byggarna 
 

Byggarna anser att dagens hyresreglering påverkar lönsamheten på det sätt att det satsade 

kapitalet inte återfås lika fort som om marknadsanpassad hyra istället hade införts. Dock hade 

det då blivit dyrare att bo i hyresrätt överlag. Ett annat problem som byggarna anser är värt att 

notera, är den svarta marknaden. På den svarta marknaden hyr personer ut lägenheter i 

andrahand utan att meddela hyresvärden. Ofta tar hyresgästen då även ut mer i hyra än vad 

denne själv betalar och gör därmed en vinst.  

4.5.4 Hyresgästföreningen 

 

Hyresgästföreningen anser inte att det finns någon riktig hyresreglering i Sverige idag. 

Hyresgästföreningen har hyresförhandlingar på bostäder för att hyrorna inte ska öka drastiskt, 

men detta är inte en reglering i sig utan anpassat efter hyresgästens betalningsförmåga. 

Hyrorna har olika nivåer på olika hus. 

Hyresgästföreningen är strakt emot marknadshyror. De anser att detta endast leder till att 

hyrorna ökar och hyresgästerna har inte längre råd att bo kvar. Höjda hyror ger större intäkter 

för fastighetsägarna men missgynnar hyresgästerna, vilket inte är en lösning på den rådande 

bostadsbristen. 
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4.6 Rimliga hyror 

 

 Vid marknadshyra kan fastighetsföretagen sätta den hyra de anser vara rimlig. Hyresgäster 

har dock inte råd att betala hur hög hyra som helst. Vi frågade därför hyresgästföreningen 

vad de ansåg vara rimliga hyror för att hyresgästen fortfarande ska ha råd att bo i en 

hyresrätt. 

4.6.1 Hyresgästföreningen 

 

Hyresgästföreningen menar att det är svårt att svara på om hyrorna idag är höga eftersom 

hyran har olika nivåer överallt. De anser att eftersom de själva varit med och förhandlat fram 

hyrorna kan det inte klaga på nivåerna, och anser att hyrorna överlag är rimliga. 

 

Hyresgästföreningen anser inte att hyresgästerna är missnöjda med hyrorna då de får mycket 

lite klagomål på dessa. De menar att hyresnivåerna de senaste åren har sjunkit, iallafall de 

reala hyrorna. De nominella hyrorna har dock stigit. Eftersom de reala hyrorna sjunkit har 

hyresgästerna mer pengar i sin plånbok. Hyresgästföreningens mål är att hyresgästerna inte 

ska betala en högre hyra än att den överstiger 25 procent av inkomsten, vilket hyran ligger på 

idag.  

 

Hyresgästföreningen har en demokratisk struktur, vilket gör att hyresgästerna har stort 

inflytande på dagens hyror. Hyresgästföreningen anser däremot att det är svårt att få 

människor att ställa upp som hyresgästernas talesman om hyrorna. Eftersom 

hyresgästföreningen har en demokratisk struktur i sin organisation är det inte individen i sig 

som har inflytande utan den som talar för hyresgästerna. De menar att demokratin är skör men 

det är den överallt. Det går inte att fråga varje individ för sig vad de anser är rimligt att betala 

i hyra, det skulle vara omöjligt. 

4.7 Skatter 

 

Skatter utgör en stor del av produktions- och boendekostnaderna. Vi frågade därför våra 

respondenter vad de anser om dagens skatter, om dessa är ett hinder för att skapa lönsamhet 

för hyresrätter samt om en reglering skattemässigt krävs och i ett sådant fall på vilket sätt för 

att lönsamheten för hyresrätter ska förbättras. 

4.7.1 Tage och söner 

 

Tage och Söner anser att dagens skatter har stor påverkan på nyproduktionen av hyresrätter. 

Förr fanns inga direkta (eller lika höga) skatter. Då byggdes det istället upp flera hus på 

sommaren och arbetet fortsatte inuti fastigheten under vintertid. Detta anser Tage och Söner 

skulle vara det ultimata sättet att bygga på.  

 

Något som har diskuterats mycket både inom branschen och i media är de statliga 

subventionerna, något som Tage och söner inte anser kan vara en lösning för att stimulera 

nyproduktionen av hyresrätter. De är snarare starkt emot dessa sätt att arbeta på, och anser att 

det endast bidrog till att det gick att ”leva på” andras bekostnad i byggbranschen.  
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4.7.2 Derome AB 

 

Derome AB anser att det byggs för lite hyresrätter i dagsläget. Andersson menar att detta till 

viss del beror på de höga räntor som ligger på hyresrätterna. Han finner att det är lite 

missgynnande gentemot bostadsrätterna där skatten på cirka 30 procent kan dras av. Detta gör 

då att ekonomin inte blir balanserad. Andersson menar att en alternativ lösning till detta 

problem kan vara att kompenserar hyresrättsinnehavaren med lägre moms gentemot 

ränteavdraget för bostadsrätterna.  

 

4.7.3 Byggarna 
 

Byggarna anser liksom Derome AB och Tage och Söner, att vi tyvärr har en hög skattesats i 

Sverige vilket påverkar kostnaderna i en nyproduktion radikalt. Drömläget hade varit om 

fastigheterna inte hade behövt beskattas, men detta är ju givetvis något som inte är möjligt 

berättar Johansson. 

 

De anser heller inte att statliga subventioner är en bra lösning för att stimulera 

nyproduktioner. Istället kanske skatterna skulle ses över och försöka få regeringen att förstå 

vilket problem det faktiskt är för byggbranschen och att det i slutändan även påverkar vår 

befolkning.  
 

4.7.4 Hyresgästföreningen 
 

Hyresgästföreningen anser att hyresrätten är missgynnad vad gäller skatter. Skatterna är högre 

för hyresrätter än bostadsrätter, vilket gör att det blir billigare att bygga bostadsrätter. 

Hyresgästföreningen har nyligen lämnat in en rapport om detta till kommunfullmäktige.  

4.8 Kalkyler 
 

Genom de företagna intervjuerna med Tage och Söner, Derome AB samt Byggarna, har vi 

fått fram siffror på deras avkastningskrav, drift- och underhållskostnad, hyra samt 

produktionskostnad. 
 

4.8.1 Indirekta ortsprismetoden 
 

Genom att använda sig av direktavkastningskravet, drift- och underhållningskostnaden samt 

hyresnivån på de nyproducerade hyresrätterna, kan vi få fram det marknadsvärde på 

fastighetsbeståndet som krävs för att räkna ut Tobins Q. Formeln för denna uträkning ser ut 

som följer: 

 

 

 

*Enheten mäts i kr/m
2 

 

Företag Direktavkastningskrav Drift- och underhållskostnad 

(kr/m
2
) 

Hyra 

(kr/m
2
) 

Tage och Söner 5-6 % 280 kr 1050 kr 

Derome AB 1 % 300 kr 1200 kr 

Byggarna 5 % 320 kr 980 kr 

 

Hyra* - Drift och underhållskostnader* / Direktavkastningskravet = Marknadsvärdet* 
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Vid användning av Tage och Söners direktavkastningskrav, har vi använt oss av medelvärdet 

på 5,5 procent. Hyreskostnaden utgörs som årshyra. 

 

4.8.2 Tobins Q 
 

Genom den indirekta ortsprismetoden har vi räknat fram ett marknadsvärde på 

fastighetsbeståndet, och kan med hjälp av detta räkna ut värdet på Tobins Q. Detta görs enligt 

följande formel: 

 

 
 

**Enheten mäts i kr/m
2
 

 

Företag Marknadsvärde (kr/m
2
) Produktionskostnader (kr/m

2
) Tobins Q 

Tage och Söner 14 000 14 000-18 000  0,875 

Derome AB 90 000 20 000 4,5 

Byggarna 13 200 16 500 0,8 
 

Vid beräkning av Tobins Q på Tage och Söners värden, användes den genomsnittliga 

produktionskostnaden på 16 000 kronor. 
 

Det genomsnittliga Q-värdet för Tage och Sönder, Derome AB samt byggarna ser ut på 

följande sätt: 
 

Företag Marknadsvärde (kr/m
2
) Produktionskostnader (kr/m

2
) Tobins Q 

Genomsnitt 39067 17500 2,232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärdet** / Produktionskostnaderna** = Tobins Q 
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5 Analys 
 

I analysavsnittet kommer vi analysera den insamlade data samt knyta samman detta med 

teorin. Då det empiriska avsnittet presenterar de intervjuer som gjorts, kommer den 

information som hämtas därifrån hänvisas till intervjuobjektens efternamn eller 

företagsnamn. Vi har valt att kategorisera analysen på samma sätt som empirin för att 

underlätta läsningen. 

5.1 Minskad nyproduktion 

 

Samtliga våra respondenter; Tage och Söner, Derome AB, Hyresgästföreningen och Byggarna 

har alla en sak gemensamt; de anser att det idag produceras för få hyresrätter i Halland. Enligt 

Bostadsmarknadsenkäten (2011) framkommer att det i Hallands län är brist på hyresrätter i 

fyra av sex kommuner.  Byggföretaget Byggarna menar att en anledning till att utbudet är litet 

är att det i dagsläget är dyrt att producera nya hyresrätter. Tage & Söner samt Derome AB 

påtalar att en bakomliggande faktor för den minskade nyproduktionen är att 

produktionskostnaderna ökat de senaste åren. Att produktionskostnaderna har ökat framgår av 

flera av våra källor i teoriavsnittet ovan. Bland annat har Mattsson-Linnala och Holmgren 

(2009) i sin rapport framhållit att produktionskostnaderna har ökat. Även Gardiner & 

Theobald har i sin undersökning som företogs år 2011 framhållit att produktionskostnaderna 

ökat med cirka 40 procent de senaste 10 åren. Tage och Söner anser att ökningen av 

produktionskostnaderna skapat dagens bostadsbrist, eftersom nyproduktionen av hyresrätter 

minskar samtidigt som invånarna i Sverige ständigt ökar. De anser att fler hyresrätter behöver 

byggas eftersom alla inte har råd att bo i bostadsrätter. 

 

Derome AB påtalar ytterligare en anledning till minskningen av nyproducerande hyresrätter. 

De menar att bortagandet av den investeringsstimulans som fanns för fyra till fem år sedan, 

har pressat upp produktionskostnaderna. Derome AB anser att investeringsstimulansen 

utgjorde cirka halva momsen, och om den idag skulle återinföras skulle antalet nyproducerade 

hyresrätter öka. Att diverse skatter påverkar produktionskostnaderna påvisar flera av våra 

källor i teoriavsnittet, bland annat menar Eriksson och Lind (2005)  att dem de senaste åren 

byggts mindre hyresrätter, på grund av skatterna. De anser att bostadsrätter varit skattemässigt 

prioriterade samt att det finns en högre betalningsvilja på bostadsrätter hos hushållen. 

 

5.2 Produktions- och boendekostnader 
 

Som tidigare nämnts har det enligt våra respondenter samt bland annat Mattson-Linnala och 

Holmgren (2009) påvisats att produktionskostnaderna ökat kraftigt under de senaste åren. 

Tage och Söner påtalar att de vid en jämförelse av deras kalkyler över åren, konstateras att 

produktionskostnaderna ökat med cirka 40 procent de senaste fem åren. Även Byggarna anser 

att produktionskostnaderna de senaste fem åren ökat med cirka 30-40 procent. Derome AB 

anser att en bidragande orsak till att produktionskostnaderna ökat, är att kostnaden för mark 

stigit avsevärt. Enligt SOU (2002) utgör markkostnaden cirka 10 procent av de totala 

produktionskostnaderna, och bör i kronor inte överstiga 500- 1 000 kronor/m
2 

för att det skall 

kunna produceras bostäder till ett skäligt pris. Av de intervjuer vi gjort med våra respondenter 

har det framkommit att Tage och Söner i genomsnitt har lägst produktionskostnad på 16 000 

kronor/m
2
. Beräknar vi markostnaden i kronor genom att ta 10 procent av 16 000 kronor/m

2 

blir summan 1 600/m
2. 
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Derome AB påpekar att det inte enbart är produktionskostnaderna som ökat de senaste fem 

åren. De anser att boendekostnaderna har ökat mer jämfört med produktionskostnaderna. 

Detta påvisas även enligt en undersökning gjort av Gardiner och Theobald (2001). Vid en 

jämförelse av boendekostnader med ett flertal länder i Europa, placerar sig Sverige relativt 

högt upp på listan. De anser att detta avsevärt beror på Sveriges höga skatter samt det kallare 

klimatet i Sverige. 

 

Som tidigare nämnts anser Derome AB att en anledning till att produktionskostnaderna ökat 

de senaste fem åren, är på grund av bortagandet av den investeringsstimulans som tidigare 

lämnades till fastighetsföretag. Detta statliga stöd delades enligt Boverket (2007) ut till 

fastighetsföretag, vid nyproduktion av hyresrätter, mellan åren 2002-2006. Detta för att 

minska produktionskostnaderna för nyproducerade hyresrätter, genom en sänkning av 

momskostnaden från 25 procent till sex procent. Även i en rapport gjord av Mattsson-Linnala 

och Holmgren (2009) påvisas det att borttagandet av investeringsstödet, har påverkat 

nyproduktion av hyresrätter både på lång- och kortsikt. De påtalar att detta stöd var cirka 

2 000 kronor/m
2. 

 

Att reducera produktionskostnaderna har enligt våra respondenter flera fördelar. Tage och 

Söner samt Byggarna anser att om produktionskostnaderna kan reduceras kommer 

hyresobjekten bli lönsamma i ett tidigare skede. Tage och Söner påtalar även att det kan 

handla om sådan lång tid som fem år framåt, för att skapa lönsamhet i hyresrätter. Även en av 

våra källor Berger (2004) menar att det är svårt att få balans i ekonomin vid nyproduktion av 

hyresrätter. Ytterligare en fördel med att minska produktionskostnaderna påpekar Derome AB 

samt Byggarna är att rimligare hyra kan tas ut, vilket leder till fler hyresgäster har råd att bo i 

hyresrätterna. De framkommer även av Berger (2004)  att de höga produktionskostnaderna 

som skapats de senaste åren driver upp hyresnivåerna. Antingen blir hyresnivåerna väldigt 

höga, eller också gör ägarna av fastigheterna stora förluster. Lennebo et al., (2010) påtalar 

dessutom att hyran utgör två tredjedalar av boendekostnaderna.  

 

Enligt våra respondenter finns det flera åtgärder att vida för att minska 

produktionskostnaderna. Byggarna samt Tage och Söner påtalar att en effektiv åtgärd för att 

reducera produktionskostnaderna är att bygga mer effektivt. Även Berger (2004) menar att det 

går att minska produktionskostnaderna, genom att effektivisera bygget men att utvecklingen 

av effektivitet gällande flerbostadshus stannat av, under 2000-talet. Författaren påtalar även 

att om effektiviteten hållit samma standard år 2002 som den gjorde 1968 hade 

produktionskostnaderna varit 13 procent lägre. Att effektivisera ett bygge menar Byggarna, 

inte är lika lätt som det faktiskt låter, men genom detta kan både tid och pengar sparas. 

Derome AB påtalar att en ytterligare betydelsefull åtgärd för att effektivisera bygget är att 

förenkla utformningen av exempelvis markkostnader, kommunens avgifter samt 

elanslutningar. Detta eftersom dessa idag är betydligt dyrare, än några år tillbaka, och på detta 

sätt kan därför pengar sparas. Tage och Söner finner att andra effektiva byggmetoder för att 

minska produktionskostnaderna är att bygga på höjden samt använda passivhus och 

lågenergihus. Persson (2004) anser att vid en granskning av en byggnad ur ett 

livscykelperspektiv, används 85 procent av energin för drift, under en byggnads brukstid. 

Författaren anser därför att det är betydelsefullt att sträva efter en låg energianvändning. 
 

5.2.1 Klimat 
 

Tage och Söner, Derome AB och Byggarna, anser samtliga att klimatet i Sverige påverkar 

produktionskostnaderna. Det framkommer även av flera av våra källor i teoriavsnittet att 
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boendekostnaderna i Sverige förhållandevis är högre jämfört med andra länder i Europa. 

Bland annat anser Gardiner & Theobald (2003), att boendekostnaderna i Sverige är högre 

jämfört med andra länder i Europa, på grund av diverse faktorer, var av en av de större är 

uppvärmning till följd av vårt kalla klimat. Byggföretaget Byggarna anser att klimatets 

påverkan på produktionskostnaderna beror på att Sverige är ett land med fyra årstider, och 

därmed fyra omställningar. Derome AB anser att det på grund av dessa omställningar, krävs 

högre standard på diverse faktorer som till exempel isolering och uppvärmning. Detta för att 

kunna värma upp bostäderna under de kalla vintrarna, samt ha en anpassningsbar 

värmeövergång mot sommaren. Persson (2004) anser att för att få en resurseffektiv 

värmeanvändning, är det viktigt att hela tiden förbättra och effektivisera. Detta till exempel 

genom att isolera, återvinna värme genom ventilationssystem samt val av mindre 

kostnadssamma uppvärmningssystem, till exempel värmepump. Byggarna påtalar att klimatet 

ger störst påverkan på uppvärmning av bostäder, eftersom uppvärmningen är en av de mest 

kostnadsamma komponenter. Det framgår även av Nils Holgerssons avgiftsstudie (2010) att 

uppvärmning är en kostnadssam komponent. I denna studie finner vi att de vanligaste 

nyttigheterna (så som värme, el och så vidare) utgör cirka en tredjedel av boendekostnaderna, 

och att värme utgör 48 procent av denna tredjedel.  

 

Tage och Söner menar även att det blir billigare att bygga i ett varmare klimat. Grunden är till 

exempel billigare att upprätta på sommaren jämfört med vintern 

 

5.3 Energieffektivisering 
 

Som tidigare påpekats anser Persson (2004) det viktigt att sträva efter en låg 

energianvändningen under en byggnads brukstid. Persson (2004) menar även att för att 

effektivisera energianvändningen kan till exempel isoleringen förbättras, anordna 

värmeåtervinning på ventilationssystem samt välja mindre kostnadssamma 

uppvärmningssystem till exempel bergvärmepump.  För att effektivisera energianvändningen 

använder Tage och Söner samt byggarna fjärrvärme som uppvärmningsmetod på 

hyresbostäderna. Energimarknadsinspektionen (2010) menar att priset på fjärrvärme ökat, 

vilket är den mest förekommande uppvärmningsalternativ i flerbostadshus. Tage och Söner 

använder därför även bergvärme som uppvärmningsalternativ, vilket används mest. De anser 

att bergvärme är billigast och lönar sig på sikt, men att investeringskostnaderna för dessa är 

betydligt högre jämfört med investeringskostnaderna på andra uppvärmningssystem. 

Energimarknadsinspektionen (2007) påpekar även att investeringskostnaderna utgör en stor 

andel av de totala uppvärmningskostnaderna, samt att bergvärme som är en av de billigaste 

uppvärmningskostnaderna är dyrast vad det gäller investeringskostnad. Detta påverkar den 

totala uppvärmningskostnaden avsevärt (Energimarknadsinspektionen, 2007). Derome AB 

använder olika uppvärmningsmetoder beroende på hur objektet ser ut samt förutsättningarna. 

De olika uppvärmningsalternativen som Derome AB använder är fjärrvärme, värmepump 

samt bioenergi i form av pellets, för att effektivisera energikostnaderna. Enligt 

Energimarknadsinspektionen (2010) är Pellets som uppvärmningsalternativ i flerbostadshus 

det billigaste följt av bergvärme 

 

Tage och Söner påtalar att ett annat uppvärmningsalternativ som de tror kommer bli billigare i 

framtiden är solceller. 
 

5.4 Hyra 
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Enligt SOU (2000:33) samt SFS (1984:694) regleras hyran i Sverige enligt lag som ett tak på 

hur högt hyrorna får stiga, med stöd av bruksvärdesprincipen. Denna lag garanterar 

hyresgästen vissa rättigheter mot hyresvärden, eftersom reglerna i lagen är tvingande. Lind 

(2000) påtalar att det finns ytterligare ett tillvägagångssätt för att fastställa hyrorna enligt lag, 

via kollektiva förhandlingar. Med detta menas att hyrorna bestäms via förhandlingar mellan 

bostadsföretag och hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen anser att det egentligen inte 

finns någon hyresreglering i Sverige idag. De har visserligen förhandlingar på de flesta 

hyreshus för att hindra att hyrorna stiger avsevärd, men anser att detta inte är en reglering utan 

en metod för att hyrorna ska vara rimliga. Hyresgästföreningen samt Boverket (2010) anser 

att bostadshyrorna inte bör överstiga 25 procent av hyresgästernas disponibla inkomst för att 

antas vara rimliga. Enligt Hyresgästföreningen ligger bostadshyrorna på denna nivå idag och 

anses därför vara rimliga. Enligt SCB (2010) framkommer det att hyrorna inte ligger på en 

rimlig nivå, utan att de utgör 28 procent av hyresgästernas disponibla inkomst. Hyrorna skulle 

behöva minska med 3 procent för att vara på en rimlig nivå. Lind påtalar även att 

hyresreglering i Sverige skiljer sig jämfört med andra länder med hyresreglering, eftersom det 

vanligaste sättet att reglera hyrorna i andra länder är att anpassa dessa efter de allmännyttiga 

bostadsföretagens kostnader. 

 

Enligt Byggföretagen Byggarna samt Derome AB uppstår flera problem med dagens 

hyresreglering. Derome AB anser att problemet med hyresregleringen är att det inte blir 

någon rörlighet bland hyresgästerna. De menar att det inte är någon som flyttar ifrån en 

centralt belägen lägenhet med en kostnad på 900 kronor/m
2
, till en nyproducerad lägenhet i 

ytterkanten av staden med en kostnad på 1 400 kronor/m
2
.
  
Detta leder enlig Derome AB till 

att det blir svårt att få en omsättning på hyresrätterna. Byggarna anser att problemet med 

dagens hyresreglering är att den har en negativ påverkan på lönsamheten vid nyproduktion av 

hyresrätter. Byggarna påpekar även den svarta marknaden som ett problem med 

hyresregleringen. Med svarta marknaden menas enligt Nationalencyklopedin att kringgå till 

exempel hyresregleringen genom en olaglig handel. Eriksson och Lind (2005) menar att detta 

är ett vanligt sätt att kringgå hyresregleringen. Även flera källor från vårt teorikapitel påtalar 

problemen med hyresregleringen. SOU (2004:91) samt Eriksson och Lind (2005) anser att när 

hyran prövats som tidigare enligt bruksvärdesprincipen, har bostadsbolag som övervägt att 

bygga hyreshus inte alltid kunnat förutse om hyran kommer att täcka produktionskostnaderna. 

Vilket kan medföra att det inte byggs tillräckligt många hyresrätter. Eriksson och Lind (2005) 

menar även att svårigheterna med att höja hyran i exempelvis attraktiva områden, kan ge 

bostadsbolagen incitament till att istället minska utgifterna för underhåll av fastigheten för att 

försöka öka sin vinst. Detta kan medföra att bostadsbolagen lägger mer ansvar för underhåll 

av fastigheten på hyresgästerna. Lennebo et al,. (2010) menar att genom att överlåta ansvaret 

på lägenhetens inre underhål på hyresgästerna kan hyresvärdens ansvar avtalas bort med 

utbyte mot att hyran reduceras. 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2010) har debatten om hyresregleringens nackdelar 

lett till de lagförändringar som infördes i januari 2011. Enligt SFS (2010:810) ska hyran, som 

bestäms genom kollektiva förhandlingar mellan hyresgästföreningen och de allmännyttiga 

bostadsrättföretagen, ha en hyresnormerad roll. Sveriges kommuner och landsting (2010) 

menar att genom lagförändringarna kan hyran sättas till ett högre belopp än vad de tidigare 

gjorts med bruksvärdesprincipen, om det vid hyresförhandlingarna kommit fram till detta. 

 

Samtliga våra respondenter; Tage och Söner, Derome AB samt Byggarna anser att det finns 

flera fördelar med marknadsanpassade hyror.  Tage och söner anser att genom marknadshyra 

kan hyran höjas på bostäder i attraktiva områden. Där är hyresgästerna villiga att betala mer, 
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vilket leder till att lönsamheten för nyproducerade hyresrätter ökar. Även Derome AB menar 

att marknadsanpassade hyror skulle leda till att det blir lättare att få lönsamhet i projektet och 

att det därför underlättar nyproduktion av hyresrätter. Byggarna anser att det satsade kapitalet 

vid nyproduktion återfåtts tidigare med marknadsanpassade hyror. Även Lind (2000) menar 

att marknadsanpassade hyror leder till att hyrorna stiger på bostäder i attraktivare område där 

efterfrågan på hyresrätterna ökat. Enligt våra respondenter innebär marknadshyror inte bara 

fördelar utan även nackdelar. Hyresgästföreningen är starkt emot marknadshyror och anser att 

de endast leder till att hyrorna stiger markant, samt att hyresgästerna inte har råd att bo kvar i 

sina bostäder.  De menar att även om marknadshyror ger större intäkter till fastighetsägarna, 

löser det inte bostadsbristen. Byggarna anser även dem att det med marknadsanpassade hyror 

kan leda till att det blir dyrare att bo i hyresrätt överlag .  

5.5 Skatter 
 

Derome AB anser att dagens skatter har stor påverkan på nyproduktionen av hyresrätter, 

eftersom dessa leder till att de blir svårt att få ihop ekonomin vad gäller hyresrätter. De 

påpekar att dagens skatter på hyresrätter är missgynnade i jämförelse med bostadsrätter. 

Derome AB menar att på bostadsrätter kan 30 procent av skatten dras av och att samma 

förmån inte ges på bostäder med upplåtelseform hyresrätt. Även en källa från teorikapitlet 

Lennebo et al., (2010) menar att hyresrätter är missgynnade vad gäller skatter i jämförelse 

med bostadsrätt. Detta eftersom det i dagsläget tas ut en fastighetsskatt på hyresrätter 

samtidigt som hyresvärden skall betala skatt på verksamhetens vinst, vilket leder till att 

hyresrätter blir dubbelt beskattade. Sett ur ett internationellt perspektiv enligt en rapport gjort 

av Gardiner och Theobald (2003) hamnar Sverige bland de billigare länderna vad gäller 

produktionskostnader, medan vid en beräkning av boendekostnaderna hamnar Sverige bland 

de dyrare länderna. Johansson (2003) påpekar att en av de faktorer som påverkar de höga 

boendekostnaderna är de kraftiga skatter och pålägg som finns i Sverige. Gardiner och 

Theobald påpekar att skatten idag, tillsammans med driftkostnader, är den största andelen som 

utgörs i hyreskostnaderna.  

 

Som tidigare nämnts, fanns det för cirka 4-5 år sedan en investeringsstimulans, som var ett 

statligt stöd, för minska produktionskostnaderna, vid nyproduktion av hyresrätter. Derome AB 

anser att denna stimulans betalade nästan halva momskostnaden i ett pågående byggprojekt, 

vilket lede till att nyproduktion av hyresrätter blev billigare. Lennebo et al., (2010) anser att 

idag måste fastighetsägaren i princip betala moms på praktiskt taget alla varor och tjänster 

som köps in i företaget. De anser att utgiften för momsen bidrar till att driva upp kostnaderna 

för nyproduktion samt hyran för befintligt bestånd. Den ingående momssatsen är idag 25 

procent. Genom att momsbelägga alla bostadshyror, och låta den utgående momsen sättas till 

den lägsta momssatsen sex procent, kommer kostnaderna för verksamheten att bli avsevärt 

lägre för fastighetsägaren . Detta eftersom fastighetsägarna då kan göra avdrag för ingående 

moms.  

 

Ett annat statligt stöd som enligt Boverket (2010) fortfarande finns kvar, men successivt 

minskat de senare åren och efter 2011 kommer försvinna helt, är räntebidraget. Syftet med 

införandet av detta stöd var att lindra effekterna av höga räntekostnader 

(Nationalencyklopedin, 2010).  Byggarna, Tage och Söner samt Derome AB är alla tre starkt 

emot dessa statliga subventioner, och anser inte att det är en bra lösning på den rådande 

bostadsbristen. Sveriges kommuner och landsting (2010) menar att enligt de förändringar i 

hyreslagen, som infördes i januari 2011, skall kommunala bostadsbolag bedrivas enligt 

affärsmässiga principer. Med affärsmässigt menas att kommunala bostadsföretag inte längre 
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får subventioneras av kommunen, samt att det ska drivas på ett sätt som är för företagets bästa 

(Sveriges kommuner och landsting, 2010).  

5.6 Kalkyler 

 

Tobins Q kan genom att använda sig av marknadsvärdet på fastighetsbeståndet/m
2
 samt 

produktionskostnaderna/m
2
, visa lönsamheten för en framtida nyproducerad fastighet (Jaffee, 

1994). Q-värdet kan säga sig förutspå fastighetsmarknaden (ibid). Med detta menas att om 

marginalpriset vid nyproduktion på marknaden överstiger de marginella 

produktionskostnaderna, det vill säga att Q är större än 1, är det lönsamt att investera (Jaffee, 

1994). Tage och söners samt Byggarnas totala Q-värde når endast upp till 0,875 respektive 

0,8, samtidigt som Derome AB, med sina 4,5 i Q-värde, var de enda som nådde upp till 

gränsen för 1.  

 

Indirekta ortsprismetoden 
 

Genom att använda sig av direktavkastningskravet, drift- och underhållningskostnaden samt 

hyresnivån på de nyproducerade hyresrätterna, kan vi få fram det marknadsvärde på 

fastighetsbeståndet som krävs för att räkna ut Tobins Q. Formeln för denna uträkning ser ut 

som följer: 

 

 

 

*Enheten mäts i kr/m
2 

 

Företag Direktavkastningskrav Drift- och underhållskostnad 

(kr/m
2
) 

Hyra 

(kr/m
2
) 

Tage och Söner 5-6 % 280 kr 1050 kr 

Derome AB 1 % 300 kr 1200 kr 

Byggarna 5 % 320 kr 980 kr 

 

Vid användning av Tage och Söners direktavkastningskrav, har vi använt oss av medelvärdet 

på 5,5 procent. Hyreskostnaden utgörs som årshyra. 

 

Tobins Q 
 

Genom den indirekta ortsprismetoden har vi räknat fram ett marknadsvärde på 

fastighetsbeståndet, och kan med hjälp av detta räkna ut värdet på Tobins Q. Detta görs enligt 

följande formel: 

 

 
 

**Enheten mäts i kr/m
2
 

 

Företag Marknadsvärde (kr/m
2
) Produktionskostnader (kr/m

2
) Tobins Q 

Tage och Söner 14 000 14 000-18 000  0,875 

Derome AB 90 000 20 000 4,5 

Byggarna 13 200 16 500 0,8 
 

Hyra* - Drift och underhållskostnader* / Direktavkastningskravet = Marknadsvärdet* 

Marknadsvärdet** / Produktionskostnaderna** = Tobins Q 
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Vid beräkning av Tobins Q på Tage och Söners värden, användes den genomsnittliga 

produktionskostnaden på 16 000 kronor. 
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6 Slutsats 
 

I slutsatsen kommer vi att besvara våra problemställningar utefter insamlad teori och gjorda 

intervjuer. Vi kommer även ge egna kommentarer för att på bästa sätt få svar på våra 

frågeställningar. Vi kommer sedan ge förslag till fortsatt forskning.  

 

Vårt syfte med denna uppsats var att analysera bidragande orsaker till bristen på hyresrätter 

samt analysera lönsamheten vid nyproduktion av hyresrätter i Halland. Vi ville även förklara 

hur det med produktionskostnaderna, boendekostnaderna samt hyresregleringen går att 

förbättra lönsamheten för nyproducerade hyresrätter. Vi nu ska försöka sammanfatta resultatet 

med våra problemformuleringar som utgångspunkt. Den första lyder: 

 

Vad är den bidragande orsaken till bristen av hyresrätter samt hur lönsamt är det att bygga 

hyresrätter i Halland (Sett ur bostadsföretagens perspektiv)? 

 

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att följande uträkning gjord med Tobins Q, påvisar 

att det endast är lönsamt att bygga hyresrätter för ett av de tre undersökta fastighetsföretagen i 

Halland. Då Derome AB med sitt låga avkastningskrav har ett Q-värde på 4,5 är de dem enda 

som enligt Tobins Q håller måttet för att göra en lönsam investering i dagsläget. Hyran hos 

Tage och Söner samt Byggarna är i dag för låga för att kunna skapa lönsamhet för 

hyresrätterna. För att Tage och Söner samt Byggarna skall erhålla ett Q-värde över 1 krävs det 

att följande hyra tas ut; 

 

Företag Ny hyra 

Tage och Söner 1170 kr/m
2
 (ökning med 120 kr/m

2
) 

Byggarna 1145 kr/m
2
 (ökning med 165 kr/m

2
) 

 

Hyresregleringen hindrar de båda fastighetsföretagen att ta ut en hyra enligt tabellen ovan, 

vilket vi anser innebära att om fastighetsföretagen i dagsläget hade valt att nyproducera 

hyresrätter, hade de inte gått med vinst förrän om flera år. Vi anser att 

produktionskostnaderna idag är alldeles för höga och dessa pressar där igenom ner Q-värdet. 

Vi finner att om produktionskostnaderna minskar, kommer nyproduktionen av hyresrätter 

öka.  

 

Ytterligare en aspekt vi anser leda till att antalet nyproducerade hyresrätter minskar, är att 

dagens skatter utgör för stor del av boendekostnaderna. Bostadsrätter är i dagsläget 

skattemässigt prioriterande i jämförelse med hyresrätterna. Detta anser vi även ger 

fastighetsägaren en säker inkomst redan från byggstart, vilket leder till att bostadsrätter 

prioriteras hos både fastighetsbolagen samt framtida hyresgäster.  

 

Av ovanstående diskussion kan vi konstatera att det behövs åtgärder för att förbättra 

lönsamheten vid nyproduktion av hyresrätter. Vår andra problemformulering lyder som följer: 

 

Hur kan lönsamheten för nyproduktion av hyresrätter förbättras med hänsyn till 

produktionskostnaderna, boendekostnaderna samt hyresregleringen? 

 

I ovanstående diskussion konstaterar vi att byggandet av hyresrätter inte blir ekonomiskt 

lönsamt förrän flera år fram. Vi anser en anledning till detta är att det är svårt att skapa 

lönsamhet vid nyproduktion av hyresrätter i Halland, eftersom att produktionskostnaderna 

idag är på en sådan hög nivå. För att minska produktionskostnaderna, anser vi att 
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byggprocessen bör effektiviseras. Detta kan göras genom att bygga på höjden, projektera 

effektivare samt vidta åtgärder för att förbättra de moment som utgör störst kostnad. Genom 

att bygga på höjden, anser vi att det går spara in pengar eftersom markkostnaderna stigit och 

haft stor påverkan på produktionskostnaderna de senaste åren.  

 

Ett annat förslag att reducera boendekostnaderna är att välja ett prisvänligare 

uppvärmningsalternativ, som till exempel pellets eller bergvärmepump. 

Investeringskostnaderna för dessa är visserligen högre jämfört med de undersökta 

uppvärmningsalternativen, men gynnar både hyresgästerna och fastighetsägarna ekonomiskt 

på längre sikt. Här anser vi att det finns mycket pengar att spara, men kan vara svårt att införa 

på grund av just de höga investeringskostnaderna. Genom att boendekostnaderna minskar, kan 

även hyran minskas. Detta finner vi medför att hyresgästernas disponibla inkomst ökar, vilket 

leder till att fler har råd att bo i nyproducerade hyresrätter. Genom detta kan även flyttkedjan 

få fart, vilket medför att fler flyttar till attraktiva områden där hyran är något högre. Chansen 

öppnas då för ungdomar och låginkomsttagare att komma ut på bostadsmarknaden, i och med 

att de ”billigare” hyresrätterna då blir lediga.  

 

Ännu en åtgärd att vidta är att låta ROT-avdraget, som i dagsläget endast tillämpas på 

bostadsrätter, även innefatta hyresrätter. Ett annat alternativ som kan få hyresrätterna mer 

attraktiva på marknaden, är att på något sätt försöka motkandidera de skattereduceringar som 

finns på bostadsrätterna i dagsläget. Vi finner att dagens skatter driver upp boendekostnaderna 

markant och bidrar därigenom till stor del att 28 procent av vår disponibla inkomst går till 

boendet. Den investeringsstimulans som togs bort för några år sedan, anser vi i dagsläget hade 

varit lämplig att nyintroducera. Långt ifrån alla har råd att köpa en bostadsrätt. Hade en sådan 

stimulans funnits idag tillsammans med att effektiviseringen i byggandet ökat, anser vi att 

produktionskostnaderna varit lägre samt lönsamheten för nyproducerade hyresrätter hade då 

varit bättre.  

 

Problemet med att skapa lönsamhet för hyresrätter ligger inte bara i produktions- och 

boendekostnaderna, utan även i att det tar lång tid att få igen pengarna via hyresintäkterna. 

Hyran i Sverige regleras idag genom förhandlingar mellan fastighetsbolagen och 

hyresgästföreningen, medan i andra länder regleras hyran vanligast efter kostnaderna. Vi 

anser att en kombination av dessa båda hade varit det bästa alternativet. Detta eftersom i 

dagsläget när hyresregleringen inte anpassas efter kostnaderna, blir det svårt för 

fastighetsbolagen att få igen pengarna det satsat i projektet. Hade dock hyran endast anpassats 

efter kostnaderna, anser vi att vikten vid att pressa ner produktionskostnaderna hade helt 

uteblivit.  

 

Marknadshyra har diskuterats i analysen, men vi anser inte att detta är ett lämpligt alternativ 

för att förbättra lönsamheten för hyresrätter. Vi anser precis som hyresgästföreningen att detta 

endast medför att hyrorna skjuter i höjden, vilket är till hyresgästernas nackdel. Detta skulle 

endast leda till att hyresgästerna inte har råd att bo kvar i sin hyresrätt. Visserligen ser vi 

också att det finns nackdelar med hyresregleringen, som till exempel svarta marknaden. Dessa 

problem anser vi dock inte har lika stor inverkan som problemen med marknadshyra. 

 

Vi har genom denna diskussion kommit fram till att det är svårt för fastighetsbolagen att 

skapa lönsamhet för hyresrätter i Halland. Som läget ser ut idag bör endast en av våra tre 

respondenter producera nya hyresrätter. Vi ser dock att Derome ABs direktavkastningskrav är 

väldigt lågt, och skulle det ligga på samma nivå som de övriga respondenternas skulle det inte 

heller bli lönsamt med nyproduktion. Genom att effektivisera samt se över diverse 
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delkostnader, kan produktionskostnaderna därigenom reduceras. En minskning av 

produktionskostnaderna kan leda till att hyran minskas och då minskas även 

boendekostnaderna. Hyresregleringen har ändrats i januari 2011, vi ser dock att ytterligare 

förändringar skulle krävas för att få en balanserad hyresmarknad. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

Under skapandet av vår c-uppsats, har vi delvis blivit begränsade av vårt ämne. Det kommer 

hela tiden upp nya sidospår som inte varit tillräckligt relevanta för vår uppsats. Några frågor 

har dykt upp för fortsatt forskning: 
 

 

 Hur skulle en ny hyresreglering kunna se ut? 

 

 Kommer solceller bli en mer etablerad energikälla? 

 

 Bör ROT-avdraget i framtiden även innefatta hyresrätter? 

 

 Vad kan göra hyresrätterna mer attraktiva på hyresmarknaden gentemot 

bostadsrätterna? 

 

 
 
 
 
 

 

.  
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Bilaga 1, Intervjuguide till Tage och Söner, Derome AB samt Byggarna 

 

Antal anställda 

 

Beskriv er roll i byggbranschen 

 

Vad är det som har gjort er till det företag som ni är idag jämfört med när ni startade? 

 

Anser ni att det byggs för lite hyresrätter i dagsläget, och i så fall vad tror ni är den 

bakomliggande faktorn? Skulle ni vilja öka er nyproduktion av hyresrätter? 

Har ni byggt några bostäder de senaste 3 åren, och hur mycket har varit 

hyresrätter? 

Bygger ni nu eller har ni några planer att bygga hyresrätter inom de 

kommande 3 åren? 

Hur anser ni att produktionskostnaderna för nyproduktion av hyresrätter är idag jämfört med 

för cirka 5 år sedan? 

Har ni som bolag märkt av att produktionskostnaderna har ökat? 

Ser ni någon ekonomisk skillnad i lönsamheten idag jämfört med för 5-10 år sedan? 

Använder ni er av fler eller färre underentreprenörer idag jämfört med för 5-10 år sedan? 

Hur betydelsefullt är det att minska produktionskostnaderna för att öka lönsamheten och går 

dessa i sådant fall att minska? 

Vilka samband tror du det finns mellan dagens bostadsbrist och de ökade 

produktionskostnaderna? 

Vilken påverkan tror ni att dagens hyresreglering har på lönsamheten vid nyproduktion av 

hyresrätter? 

 

Vilken påverkan tror ni att marknadshyror skulle få på lönsamheten vid 

nyproduktion? 

Vilken påverkan anser ni att dagens skatter har på nyproduktion av hyresrätter? 

Kan nya statliga subventioner vara en lösning för att stimulera 

nyproduktioner? 

Hur tror ni att klimatet i Sverige påverkar produktionskostnaderna? 

 

Skulle kostnaden för nyproduktion kunna minskas genom ett förändrat sätt att bygga? 

 

Har ni någon erfarenhet från internationellt bygge? Produktionskostnaderna där? 

 

Vad är er ungefärliga kostnad vid nyproduktion / kvadratmeter gällande flerbostadshus? 
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Vad använder ni för uppvärmningsmetod? (Den vanligaste) 

Vad har ni för direktavkastningskrav, drift- och underhållskostnader på nyproducerade 

hyresrätter? 
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Bilaga 2, intervjuguide till Hyresgästföreningen 

 

Anser ni att det i dagsläget byggs för få hyresrätter? Om ja, vad anser ni vara den 

bakomliggande faktorn? 

Anser ni att dagen hyror är rimliga? 

Har ni den senaste tiden fått in klagomål på att hyrorna har varit för höga? 

Ser ni någon förändring på dagens hyresnivå jämfört med 5 år sedan? 

Vad anser ni om dagens hyresreglering? 

Vad anser ni om marknadshyror? 

Kan hyresgäster påverka dagens hyressättning? 

Vilken påverkan anser ni att skatterna har på den minskade nyproduktionen av hyresrätter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


