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Hyresreglering har aldrig varit populärt bland 
nationalekonomer. ”Näst efter bombningar är 
hyresregleringar det säkraste sättet att förstö-
ra en stad på”, hävdade den svenska natio-
nalekonomen och socialdemokraten Assar 
Lindbeck redan på 1960-talet. 

I Sverige håller man trots detta segt fast 
vid hyresregleringen. Försöken att luckra upp 
denna strandade i en regeringskris i somras. 

I Finland frångicks hyresregleringen stegvis 
under början av 1990-talet. Någon större dis-
kussion om en återgång till en allmän hyres-
reglering finns inte. Diskussion förs närmast 
om i vilken utsträckning man bör satsa på 
subventionerade hyresbostäder som komp- 
lement till den privata hyresmarknaden.

Nationalekonomernas huvudargument 
mot hyresreglering är att försöken att hålla 
hyrorna under marknadsnivån oundvikligen 
leder till en brist på hyresbostäder. Om hyror-
na sätts under marknadsnivå, kan alla som 
skulle vilja ha en hyresbostad till rådande hy-
ra inte få det. De tillgängliga bostäderna ran-
soneras då ut enligt mer eller mindre godtyck-
liga kriterier.

Hyresregleringens nackdelar illustreras väl 
av läget i Sverige. Stockholms bostadsförmed-
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Avregleringen av hyresmarknaden  
– en !nländsk succéhistoria
I Finland har vi vant oss vid att med 
avundsamma blickar snegla på och ta 
modell från vårt västra grannland. 
Beträ"ande hyresmarknadens reg-
lering har för en gångs skull en diskus-
sion i Sverige väckts om landet bör 
följa Finlands exempel. Sedan avskaf-
fandet av hyresregleringen i början 
av 1990-talet har utbudet av hyres-
bostäder kraftigt ökat och utbud och 
efterfrågan är i hyfsad balans.
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ling kunde glädjande meddela att bostadsbris-
ten något lättat, under pandemiåret. I genom-
snitt hade de som fått en bostad under det gång-
na året bara behövt köa i nio år.

Fördelningen av hyresbostäder har blivit en 
bisarr röra där det gäller att kunna navigera i 
förmedlingssystemets labyrinter. För unga som 
vill flytta hemifrån möjligast tidigt gäller det att 
ställa sig i kön dagen man fyller 18 och därefter 
aktivera sitt bostadssökande just före man fyller 
år. Chansen att lyckas få en bostad är då störst 
eftersom det finns bostäder reserverade för oli-
ka åldrar (till exempel 19-åringar) och den som 
stått längst i kön har förtur.

Om man inte har tid att tålmodigt vänta i kön 
är man tvungen att ty sig till ett kortfristigt an-
drahandskontrakt på en grå marknad, där hyres-
gästen ofta betalar mer än vad reglerna egentli-
gen skulle tillåta.

Inga bostadsköer att tala om
I Finland består två tredjedelar av hyresmark-
naden av privata hyresbostäder som hyrs ut till 
gängse marknadshyra av hyresvärdar som i regel 
strävar efter att få långsiktiga hyresförhållanden. 
Några bostadsköer kan man inte tala om på den-
na marknad. Villkoren är transparenta och det 
finns ett brett utbud för hyresgästerna att välja 
mellan i de större städerna.

En tredjedel av hyresbostäderna i Finland ut-
görs av subventionerade bostäder, som det kan 
vara mycket svårt att få. Helsingfors stad sluter 
till exempel årligen 3 000 till 4 000 nya kontrakt, 
medan cirka 25 000 sökt bostad av staden.

Dessa bostadssökande utgör inte någon kö i 
egentlig mening, eftersom en lång väntan i kön 

inte ger någon förtur. Vid varje tidpunkt delas 
de bostäder som blir tillgängliga till de sökande 
som bedöms vara mest behövande.

80 procent har tilldelats personer som be-
dömts vara i mycket brådskande behov av bo-
stad. Till dessa räknades till exempel bostads-
lösa, personer som bor hos släktingar eller som 
underhyresgäster. Trångboddhet eller önskan 
att byta bostadsområde räknas inte som mycket 
brådskande behov. 

Även inkomster och förmögenhet tas i beak-
tande då staden väljer sina hyresgäster. En sö-
kande som inte kan påvisa ett mycket brådskan-
de behov eller har för höga inkomster eller för-
mögenhet har små chanser att få en subventio-
nerad bostad hur länge än hen väntar.

För de flesta bostadssökande är det därmed 
den privata marknaden som är det reella alter-
nativet.

Utbudet ökat efter avregleringen
Finlands erfarenhet stöder också bilden av att 
hyresreglering på sikt stryper utbudet av hyres-
bostäder, då det är mindre lönsamt att hyra ut än 
att sälja bostäderna till ägobostäder. Under årti-
ondena av hyresreglering, då bostadsbeståndet i 
övrigt steg i rask takt, sjönk mängden hyresbos-
täder något, trots att staten aktivt subventione-
rade byggande av hyresbostäder. 

Efter att hyresregleringen avskaffades vände 
trenden och antalet hyresbostäder började raskt 
öka. Ökningen har fortsatt under det senaste år-
tiondet.

Sedan hyresregleringen avskaffades har det 
konstant byggts flera nya bostäder i Finland än 
i Sverige i förhållande till befolkningsmängden. 
Det här kan man kanske delvis förklara med ett 
större byggnadsbehov då Finland utvecklades 
och urbaniserades senare än Sverige. Å andra si-
dan har Sverige haft en snabbare befolkningstill-
växt speciellt under senare år vilket snarare talar 
för ett större behov att bygga i Sverige.

Att det varit attraktivt att bygga och hyra ut 
bostäder i Finland har hjälpt att hålla upp byg-
gandet under senare år, då de offentliga sats-
ningarna varit begränsade av relativt skrala of-
fentliga finanser.  

Finland har ännu en lägre andel hyresbostä-
der än till exempel Sverige, men detta är alltså 

”Nationalekonomernas huvudargu-
ment mot hyresreglering är att försöken 
att hålla hyrorna under marknadsnivån 

oundvikligen leder till en brist på hyres-
bostäder. Om hyrorna sätts under mark-
nadsnivå, kan alla som skulle vilja ha en 

hyresbostad till rådande hyra inte få det.”
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Figur 1. 
Antal bostäder i Finland.

Figur 2. 
Påbörjade bostadsbyggen 
i Finland och Sverige.       

Figur 3. 
Antal hyresbostäder i 
Finland.
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ett arv från åren av hyresreglering och andelen 
hyresbostäder har ökat stadigt sedan hyresreg-
leringen avskaffades. I Sverige har hyresregle-
ringens effekter mildrats av en stor satsning på 
så kallade allmännyttiga, subventionerade, hy-
resbostäder.

I Finland har satsningen på subventionera-
de hyresbostäder aldrig varit lika stor. Mängden 
subventionerade hyresbostäder har under sena-
re år minskat, då byggandet av nya inte kompen-
serat att gamla subventionerade bostäder över-
förts till den privata marknaden.

Hyrorna har stigit raskare än konsumentpri-
serna i allmänhet under början av årtusendet, 
som en följd både av avregleringen av hyres-
marknaden och av en rask inflyttning till städer-
na som ökade efterfrågan på hyresbostäder. Hy-
resökningarna har dock mattats av under de se-
naste åren, då det ökade utbudet av hyresbos-
täder kommit i bättre balans med efterfrågan. 

 
Få belastas av överstora 
boendekostnader
Med en avreglerad hyresmarknad har Finland 
således uppnått en klar ökning i antalet hyres-
bostäder och hyfsad balans mellan utbud och 
efterfrågan. Den centrala kvarvarande oron är i 
vilken utsträckning detta skett till kostnaden av 
att hyresgästerna tyngs ner av alltför höga hyror.

Andelen av hushållen som belastas av över-
stora boendekostnader är dock klart lägre i Fin-
land än i Sverige, enligt Eurostats statistik. Bo-

Figur 4. 
Årlig ökning i hyrorna och 
konsumentprisin!ationen 
i Finland.

endekostnaderna räknas som överstora om de 
överstiger 40 procent av de disponibla inkom-
sterna. Av svenska hushåll som bor i hyresbo- 
städer har 18 procent överstora boendekostna-
der. I Finland är motsvarande siffra 14,2 procent 
för personer som bor i privata hyresbostäder och 
9 procent för personer som bor i subventionera-
de hyresbostäder.

Siffrorna i Finland hålls nere av ett relativt 
generöst bostadsbidragssystem.  Kostnaden för 
detta har kraftigt skjutit i höjden under det se-
naste dryga årtiondet. Bostadsbidragen har i 
reella termer fördubblats från år 2008 och upp-
gick år 2020 till dryga 2 miljarder euro.

”Med en avreglerad hyresmarknad har 
Finland således uppnått en klar ökning i 
antalet hyresbostäder och hyfsad balans 
mellan utbud och efterfrågan.”

Den branta uppgången i bostadsbidragen 
i Finland har bland annat i debatten i Sverige 
framförts som en direkt konsekvens av avregle-
ringen av hyresmarknaden och de stigande hy-
rorna. De alltmer generösa bostadsbidragen har 
även setts som en orsak till de stigande hyror-
na och därmed en inkomstöverföring till hyres-
värdarna.
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Sambandet mellan hyresnivån och bostadsbi-
dragen verkar dock vara allt annat än klar. Hy-
rorna har stigit någorlunda konstant sedan mil-
lennieskiftet. Summan av utbetalda bostadsbi-
drag däremot accelererade i mitten på förra år-
tiondet.

Det finländska bostadsbidragssystemet är inte 
heller konstruerat för att ge stöd till hushåll med 
speciellt stora boendekostnader. Det är framför 
allt ett stöd till låginkomsttagare som inte äger 
en bostad. År 2018 var 36 procent av mottagarna 
pensionärer, 25 procent studerande och 24 pro-
cent arbetslösa.

Grundregeln är att mottagaren får ett stöd 
på maximalt 80 procent av boendekostnader-
na, men endast så länge boendekostnader-
na hålls under ett maximibelopp. För flerta-
let av bidragsmottagarna (över 71,8 procent år 
2017) överstiger de verkliga boendekostnader-

na maximibeloppet. Det innebär, att om deras 
hyra höjs blir de inte berättigade till högre bo-
stadsbidrag.

Det finns således ingen automatik i det fin-
ländska bostadsbidragssystemet där hyresvärdar 
kunde höja hyrorna till skyarna, och få staten att 
betala kalaset. Hyresgästerna betalar hela hyres-
höjningen i de flesta fall. Undantagen utgörs dels 
av den minoritet vars boendekostnader är under 
maximibeloppet, dels av hushåll med speciellt 
låga inkomster som får sina nödvändiga utgifter 
täckta av utkomststöd.

Enligt en studie gjord av de två ansedda fin-
ländska forskarna i ekonomi, Essi Eerola och 
Tuukka Saarimaa, får boende i subventionera-
de hyresbostäder till och med lite mer i bostads-
bidrag än hushåll på motsvarande inkomstnivå 
som bor i privata hyresbostäder. De är ett ytter-
ligare bevis för att det inte är avregleringen av 
hyresmarknaden som är orsaken till ökade bo-
stadsbidrag.

Förklaringen till den accelererande uppgång-
en i bostadsstödet under åren 2010–2015 kan i 
första hand förklaras av ett ökande antal perso-
ner med tillräckligt låga inkomster för att vara i 
behov av stöd. Det berodde dels på att de stora 
årskullarna som föddes efter kriget kom i pen-
sionsåldern. Dels ledde den djupa lågkonjunk-
turen till en ökad arbetslöshet, som också höjde 
behovet av bidrag.

Den skarpa uppgången i medlet av det förra 

 Figur 5: 
Det totala beloppet av 
utbetalda bostadsbidrag.

”Det "nns ingen automatik i det  
"nländska bostadsbidragssystemet där 

hyresvärdar kunde höja hyrorna till  
skyarna, och få staten att betala  

kalaset. Hyresgästerna betalar hela  
hyreshöjningen i de !esta fall.”
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”Som ett system för att garantera  
att även mindre bemedlade har råd  
till ett drägligt boende är kombina- 

tionen av bostadsbidrag och en  
fungerande hyresmarknad synnerligen 

kostnadse#ektiv.”

decenniet förklaras av den reform av bostads-
bidragssystemet som genomfördes efter 2015. 
Bland annat infördes ett avdrag på 300 euro för 
förvärvsinkomster för att minska den flitfälla 
som bostadsbidraget skapade. Arbetande förlo-
rar inte bostadsbidraget lika snabbt som tidiga-
re och har därmed ett större incitament att ta 
emot jobb.

En annan märkbar förändring var att stude-
rande överfördes till det allmänna bostadsbi-
dragssystemet åren 2017–2018. Detta innebär att 
studerande nu kan få bostadsbidrag på samma 

villkor som andra hushåll medan de tidigare fått 
nöja sig med lägre bidrag. Denna förändring har 
haft en klar effekt på bostadsmarknaden, då allt 
fler studerande hyr enrummare på den privata 
marknaden. Få är längre villiga att bo i traditio-
nella studentbostäder, där flera studerande delar 
kök och badrum.

Bostadsbidraget är ett e!ektivt sätt 
att stöda
Huruvida det finländska bostadsbidragssystemet 
blivit för generöst kan diskuteras. Som ett sys-
tem för att garantera att även mindre bemedla-
de har råd till ett drägligt boende är dock kom-
binationen av bostadsbidrag och en fungeran-
de hyresmarknad synnerligen kostnadseffektiv.

Det finns förstås ingen gratis lösning om man 
vill garantera att även låginkomsttagare har råd 
till ett drägligt boende. Det främsta alternativet 
till att ge bidrag åt hyresgästerna är att subven-
tionera hyrorna. 

För hyresgästen är slutresultatet förstås det-
samma om denne betalar en hyra på 500 euro 
och får 100 euro i bidrag eller om denne får en 
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Bostäder som delas ut till de mest behövande. Helsingfors stads hyreshus i stadsdelen Gårdsbacka.
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hyresrabatt på 100 euro och betalar 400 euro. 
Även för de offentliga finanserna är kostnaden 
densamma om man ger ett bostadsbidrag på 100 
euro eller en hyresrabatt på 100 euro.

Skillnaden ligger dock i hur väl de olika stöd-
formerna kommer de behövande till del. Här på-
visar Eerola och Saaremaa att bostadsbidraget är 
betydligt bättre fokuserat till de mest behövande.

Två tredjedelar av det utbetalade bostadsstö-
det går till hushåll som hör till den lägsta in-
komstkvintilen. Bara en tredjedel av hyresrabat-
ten i Helsingfors stads hyresbostäder går till den-
na grupp. En femtedel av hyresrabatten går till 
hushåll med en inkomst över genomsnittet.

   Det kan låta överraskande att en betydande 
del av hyresrabatten går till väl bemedlade hus-

håll, då inkomstkriterierna för att få en subven-
tionerad hyresbostad är mycket strikta. Förkla-
ringen är att hushållen får behålla sin subven-
tionerade hyreslägenhet även om deras ekono-
miska situation drastiskt förbättras under årens 
lopp.

Bostadsrabattens ojämlika fördelning accen-
tueras av det faktum, att det inte finns subven-
tionerade bostäder tillgängliga för alla lågin-
komsttagare. Samtidigt som en del höginkomst-
tagare åtnjuter subventionerad hyra, får somliga 
låginkomsttagare ingen hyresrabatt alls.

Hyresrabatten delas ut till en priviligierad 
grupp som lyckats få en subventionerad bo-
stad och dess storlek är oberoende av inkom-
sterna. Bostadsbidraget är däremot direkt knu-

Figur 7. 
Genomsnittligt erhål-
let bostadsbidrag och 
hyresrabatt för hushåll i 
olika inkomstkategorier 
som åtnjuter respektive 
förmåner.

Figur 6. 
Antal mottagare av 
bostadsbidrag.
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tet till inkomsterna och sjunker med stigande 
inkomster. 

Då hyresrabatten i subventionerade lägenhe-
ter i Helsingfors i genomsnitt är större än bo-
stadsbidraget även för låginkomsttagare, kan en 
höginkomsttagare som bor i stadens hyreslägen-
het få mer bidrag för sitt boende än en lågin-
komsttagare som bor i en privat hyreslägenhet.     

Eerolas och Saarimaas undersökning belyser 
också frågan om huruvida ett system med mark-
nadshyror leder till social segregering på grund 
av att hyrorna i de mest eftertraktade stadsdelar-
na stiger till sådana nivåer, att låginkomsttagare 
tvingas flytta ut till förorterna. Resultatet verkar 
vara det motsatta, den sociala segregeringen är 
större i subventionerade hyresbostäder.

En låginkomsttagare bor med större sanno-
likhet bland andra låginkomsttagare, om denne 
bor i stadens hyreslägenhet än om han bor i en 
privat hyreslägenhet. Det här avspeglar i alla fall 
delvis att subventionerade lägenheter är koncen-
trerade i stadens bostadshus där låga inkomster 
är ett kriterium för att erhålla en bostad.

Privata hyreslägenheter är mer utspridda och 
finns ofta i hus där största delen av bostäderna 
ägs av de boende. En låginkomsttagare kan med 
hjälp av bostadsbidraget ha råd med en bostad 
även i centrala Helsingfors, om denne nöjer sig 
med en mindre bostad.

Även bland boende i stadens hyresbostäder 
finns det en stark social segregering. I eftertrak-
tade bostadsområden i till exempel centrala Hel-
singfors är även de som bor i stadens hyreslä-
genheter relativt välbemedlade. I förorterna be-
bos stadens hyreslägenheter så gott som uteslu-
tande av låginkomsttagare.

Någon kunde misstänka att stadens bostäder i 
centrum delats ut till resursstarka personer med 
de rätta kontakterna. En alternativ förklaring är 
att hyresgästen har mindre orsak att flytta ut ur 
sin lägenhet då inkomsterna stiger, om denne 
har fått en väl belägen bostad. Från en bostad i 
förorterna är man mera benägen att snabbt flyt-
ta ut då man får råd att skaffa sig en bostad på 
en bättre plats.


