Du måste
flytta på dig!
En rapport från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling om
utmaningar och lösningar för dagens och framtidens bostadsmarknad.

© Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 2018

I den digitala versionen av den här rapporten kan du hela tiden klicka dig direkt vidare när vi
länkar ett påstående eller liknande. För dig som läser den tryckta rapporten finns alla länkarna
utskrivna i referenslistan i slutet av rapporten.

Innehåll
1. Förord

4

2. Sammanfattning av rapporten

6

3. En bostadsmarknad i behov av renovering

8

3.1 Bostadsbrist och flyttbrist
Intervju: Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert på WSP

8
10

3.2 Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, men en stelbent bostadsmarknad

11

3.3 Vi behöver börja flytta på oss

12

4. Hur utvecklas bostadsmarknaden de närmsta åren?
4.1 Vilka bostadspolitiska beslut kan vi vänta oss framöver?
Statistik

13
13
14

4.2 Vilka andra åtgärder finns tillgängliga?

16

4.3 Våra förslag för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

17

Intervju: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert

18

5. Hur bor vi i framtiden?

21

5.1 Appar, gemenskap och nya boendeformer

21

5.2 Våra förslag för framtidens bostadsmarknad

22

5.3 Hur kan vi mäklare bidra till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden?

23

6. Fler lästips och referenser

25

6.1 Intressanta rapporter om utvecklingen på bostadsmarknaden

25

6.2 Referenslista

25

1. Förord
Sveriges bostadsmarknad blir alltmer trögrörlig samtidigt som digitaliseringen gör att arbetsmarknaden blir mer flexibel. Behöver vi förändra
vår syn på hur vi bor i samband med framväxten av gig-ekonomin och
delningsekonomin?
I den här rapporten vill vi dels bena ut hur bostadssituationen ser ut i Sverige just nu, dels
analysera utvecklingen på bostadsmarknaden de närmsta åren. Sist men inte minst tittar vi
på trender i spåren av digitaliseringen som vi tror kommer påverka utvecklingen.
Vår bostadsmarknad är i behov av renovering. Hösten 2017 var turbulent, med ett prisfall på
bostadsmarknaden i stora delar av landet. Under våren har priserna stabiliserat sig och har
framför allt i storstäderna landat på sundare nivåer. Den 1 mars 2018 infördes det skärpta
amorteringskravet, som en åtgärd för att motverka att personer tar för stora lån i förhållande till sina inkomster.
Men i ärlighetens namn framstår detta mest som försök att sminka grisen, eftersom
problemen på den svenska bostadsmarknaden går så mycket djupare än så. Den nuvarande
situationen är en konsekvens av en rad politiska beslut under lång tid.
Låsningen på marknaden för hus och bostadsrätter har flera orsaker: den avskaffade
fastighetsskatten gör det billigt att bo för stort medan flyttskatten gör det dyrt att flytta
till ett boende som bättre motsvarar behoven. Extremt låga räntor och ränteavdragen har
drivit upp efterfrågan och i kombination med ett begränsat utbud resulterat i rekordhöga
bostadspriser i storstäderna. Storstäderna är just dit många också behöver flytta, eftersom
en stor del av de nya jobben finns där. En inflyttning som ytterligare förstärker efterfrågan.
Sverige försöker bygga sig ur bostadskrisen, men många experter menar samtidigt att det är
en omöjlig uppgift.
Samtidigt är hyresmarknaden fast i en annan rävsax – den kostsamma nyproduktionen driver
upp hyrorna på de nya hyresrätterna till orimliga nivåer. Ambitionen om att bygga oss ur
bostadsbristen innebär med andra ord att vi förpassar de med lägst inkomst till bostäderna
med högst hyra. Det är varken rimligt eller ändamålsenligt. Samtidigt har vi oerhört långa
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hyrestider i det gamla hyresrättsbeståndet, där hyresnivån i stora delar i princip stått stilla
under flera decennier. Har man väl fått tag på en hyresrätt släpper man den aldrig. Vi behöver se över bruksvärdesprincipen (det praktiska värdet bostaden har ur hyresgästens synvinkel) och stegvis börja införa marknadshyror åtminstone i delar av hyresrättsmarknaden.

”Sverige försöker bygga sig ur bostadskrisen,
men många experter menar samtidigt
att det är en omöjlig uppgift”
I princip alla med inblick i bostadsmarknaden och politiken är överens om att vi helt enkelt
utnyttjar vårt bostadsbestånd alltför ineffektivt som en effekt av den låga rörligheten. Vi
måste helt enkelt flytta på oss mer. Ökad rörlighet har potential att frigöra ett stort antal
bostäder, och bostadsekonomiska reformer kan antas vara betydligt mer kostnadseffektivt
för samhället i stort än försöken att bygga oss ur bostadskrisen.
Bostadspolitiken behöver också i högre grad ta hänsyn till flexibla och innovativa boendeformer. Det ägda boendet bör även i framtiden vara huvudalternativet, eftersom det är
billigast över tid. Men en bostadsmarknad fungerar inte utan en hyresrättsmarknad som
faktiskt gör det den är avsedd för – att förse personer som har mindre ekonomiska resurser
med en bostad till rimlig kostnad.
Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling menar att det är upp till alla i bostadsbranschen
att börja utmana den konventionella synen på bostaden, där det i princip är vattentäta skott
mellan olika boendeformer, och kommer att göra allt vi kan för att bidra till den rörlighet som
framtidens bostadsmarknad behöver.

Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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2. Sammanfattning av
rapporten
Den här rapporten syftar till att tydliggöra vilka utmaningar vi står inför
i och med bostadsbristen och den låga rörligheten på dagens bostadsmarknad, samt att visa på möjliga vägar framåt. I rapporten pekar vi
också ut trender som vi tror att vi kommer att se mer av i takt med att
gig- och delningsekonomin växer sig starkare. Nedan kan du läsa en
sammanfattning av de viktigaste resultaten och slutsatserna:
•

255 av Sveriges 290 kommuner rapporterar i dag bostadsbrist. Våra politiker jobbar
hårt för att bygga oss ur krisen, men trots att det de senaste åren har byggts mer än
på 40 år så är ändå bostadsbristen stor och vissa grupper har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden.

•

Många experter pekar på att det stora problemet inte ligger i brist på bostäder, utan att
vi snarare utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet ineffektivt.

•

Flera studier tyder också på att bostadsbristen påverkar Sveriges sysselsättning och
tillväxt. Redan 2012 kom Finanspolitiska rådet fram till att arbetslösheten i Sverige
skulle vara lägre om inte bostadsbristen hämmade inflyttningen till de delar av landet
där det finns jobb.

•

I kölvattnet av digitaliseringen växer sig också den så kallade gig-ekonomin allt starkare.
Det innebär att allt fler svenskar tar tillfälliga uppdrag som konsult eller frilans, i stället
för att ha en fast anställning – vilket alltså ofta kallas för att ”gigga”.

•

Gig-ekonomin ökar rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare, vilket gör låsningen på
bostadsmarknaden till ett allt större problem. De med flexibla arbetsformer är ofta de
som har svårast att komma in på bostadsmarknaden.

•

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden kretsar en stor del av den politiska
diskussionen kring amorteringskravet, ränteavdraget och flyttskatten.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings förslag för ökad rörlighet
på bostadsmarknaden:
•
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Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt
kommer rörligheten att öka betydligt.

•

Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. Med nedtrappade ränteavdrag får vi en
avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna, vilket leder till en mer
balanserad bostadsmarknad.

•

Ompröva amorteringskravet. Med den avkylande effekten av nedtrappade ränteavdrag
behövs inte längre det tvångssparande som amorteringskraven utgör.

•

Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga för att
underlätta deras entré på bostadsmarknaden, och ge möjlighet till statligt garanterade
startlån vid ett bostadsköp.

•

Skapa nya sammanhang för äldre. Äldre svenskar känner sig alltmer ensamma. Det
finns stor potential i att arbeta mer innovativt med olika former av seniorboenden för
att skapa nya sociala sammanhang.

•

Avreglera åtminstone delar av hyresmarknaden. Den modell som förespråkas av
finanspolitiska rådet med marknadshyror och ett reformerat bostadsbidragssystem
skulle bidra till att lösa svåra knutar.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings förslag för att underlätta
för framtidens bostadsmarknad:
•

Gör det lättare att delbo. Framtidens bostadsmarknad kommer att kräva en allt högre
flexibilitet. Vi har stor vinning av att i högre utsträckning applicera ett delningsekonomiskt tänk på bostadsmarknaden.

•

Möjliggör för fler att hyra ut sin bostadsrätt. I det svenska bostadsrättsystemet är
möjligheten att hyra ut sin bostadsrättslägenhet begränsad. Utveckla bostadsrättslagen för att underlätta att hyra ut i andra hand.

•

Slå hål i murarna mellan hyresrättsmarknaden och bostadsrättsmarknaden. Fler
bostadsaktörer, däribland vi fastighetsförmedlare, behöver bidra mer till att
möjliggöra flyttströmmar och öka rörligheten på bostadsmarknaden.

•

Experimentera mer med flyttbara boenden. Kommuner med stor bostadsbrist bör
driva på innovation kring flyttbara boenden genom att upplåta mark till väldesignade,
flyttbara modulboenden.
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3. En bostadsmarknad i
behov av renovering
3.1 Bostadsbrist och flyttbrist
År 2002 prognostiserade statistiker på SCB att Sverige skulle ha 10 miljoner invånare i
Sverige lagom till år 2050. Prognosen slog dock fel med 33 år. I januari 2017 blev vi 10
miljoner invånare, bland annat till följd av en stor inflyttning av nya svenskar. Befolkningsutvecklingen är en bidragande orsak till bostadsbristen i Sverige. Enligt Boverket skulle
Sverige behöva bygga 600 000 nya bostäder fram till 2025 för att täcka bostadsbehovet, och
hela 255 av Sveriges 290 kommuner säger att det finns för få bostäder på marknaden. Fram
till 2020 bedömer man behovet till drygt 80 000 nya bostäder per år. Under 2017 byggdes 51
500 bostäder, vilket är mycket, men fortfarande långt under behovet på bostadsmarknaden.
Under de senaste åren har byggtakten ökat väsentligt för att möta bostadsbristen, men
mycket pekar på att byggandet nu minskar markant. Det rapporteras att bostadsutvecklare
skjuter upp projekt och lämnar tillbaka mark till kommuner eller att planerade byggen av
bostadsrätter görs om till hyresrätter. I många fall har de lägenheter som byggts varit alltför
dyra utifrån hur efterfrågebilden ser ut, samtidigt som kommuner ofta tagit ut höga markpriser. Till det kommer osäkerheten kring att man inte vet hur bostadspriserna ser ut om
två år då det är dags att tillträda en nyproducerad lägenhet. Nyproducerade bostadsrätter
innebär dessutom en större utmaning för mäklare, då det är svårare att sälja 20 identiska nya
lägenheter än en lägenhet i ett befintligt bestånd med bra läge.

Det byggs, men ändå finns inte bostäder för alla
Trots att det de senaste åren har byggts mer än på 40 år, så är ändå bostadsbristen stor
och vissa grupper har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Framför allt bidrar den till
att allt fler unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar, och att trångboddheten bland flyktingar
och nya svenskar ökar. I Stockholms län är den genomsnittliga väntetiden i bostadskö för
att få en hyresrätt hela nio år. Tröskeln för att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden
är med andra ord väldigt hög. Ett tydligt tecken på det är att över hälften av Stockholms
21–24-åringar bor kvar hos sina föräldrar, en ökning med cirka 50 procent de senaste 15 åren.
Ett annat exempel är den så kallade etableringsåldern, ett mått från SCB på när 75 procent
i en ålderskategori har egen bostad och egen försörjning. 1985 var etableringsåldern 21 år, i
dag är den 29 år.

Prisfall, amorteringskrav och stabil utveckling
Hösten 2017 var turbulent, med ett prisfall på bostadsmarknaden i stora delar av landet.
Under våren har priserna stabiliserat sig på sundare nivåer i storstäderna. Den 1 mars 2018
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infördes det skärpta amorteringskravet, som innebär att alla som tar ett nytt bolån på över
4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten behöver amortera ytterligare 1 procent per år. I
klartext är det en åtgärd för att motverka att personer tar för stora lån i förhållande till sina
inkomster. Detta infördes då Finansinspektionen bedömt att hushållens ökade skulder stiger,
vilket innebär en sårbarhet för svensk ekonomi. Många förutspådde att det skulle innebära
en köp- och säljfest innan amorteringskravet infördes, men den tendensen visade sig vara
betydligt försiktigare än experternas förväntningar. Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
bedömning är att marknaden i stort har vant sig vid de nya förutsättningarna, och så länge
räntorna är låga kommer vi se en stabil utveckling på bostadsmarknaden.

”Trots att det de senaste åren har byggts
mer än på 40 år, så är ändå bostadsbristen
stor och vissa grupper har svårt
att ta sig in på bostadsmarknaden.”

Har vi för få bostäder eller är det fel på hur vi bor?
I dagsläget fokuserar samhällsdebatten och politiska styrmedel till stor del på att vi ska
bygga oss ur bostadskrisen. Men många experter pekar på att det stora problemet inte ligger
i en brist på bostäder, utan att vi utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet ineffektivt. Enkelt
uttryckt kan det beskrivas som att många svenskars boendesituation är dåligt anpassad
till deras livssituation. Äldre bor kvar i för stora bostäder när barnen flyttar hemifrån, unga
bor kvar hemma allt längre, nya svenskar har varken socialt eller ekonomiskt kapital för att
ta sig in på bostadsmarknaden och svenskar i storstäder blir alltmer trångbodda till följd
av de stegrande kvadratmeterpriserna. I en Sifoundersökning beställd av Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling svarade så många som 55 procent av svenskarna att de skulle vilja ha
en större eller en mindre bostad än i dag. På frågan om varför de inte har flyttat svarade 34
procent antingen att de inte får lånelöfte, att månadskostnaderna skulle bli för höga eller att
reavinstskatten skulle bli för hög.
I en rapport från 2014 konstaterar Boverket att obalansen gör att bostadsmarknaden kokar
under trycket av hög efterfrågan och ett litet bostadsutbud, trots att det i princip finns
lika många bostäder per invånare idag som 1990. Med andra ord är det snarare ekonomiska
faktorer än befolkningstillväxten som förklarar den kraftiga ökningen av bostadsefterfrågan
de senaste 15 åren. Hushållens stigande inkomster i kombination med extremt låga bolåneräntor och en obefintlig amorteringskultur har helt enkelt gjort det billigare än någonsin att
köpa bostäder, vilket också förklarar varför bostadspriserna stigit så mycket snabbare än
hushållens inkomster.
I andra änden har vi avskaffandet av fastighetsskatten som har gjort det billigare än
någonsin att bo kvar i en fastighet. Samtidigt gör den höga flyttskatten att många inte vill
sälja, särskilt efter de senaste årens kraftiga prisökningar. Konsekvensen blir en allt sämre
matchning på bostadsmarknaden, då många väljer att bo kvar eftersom den bostad som
skulle passa deras behov bättre är alltför dyr, alternativt att de skulle förlora stora summor
pengar om de sålde sin bostad.
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Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert på WSP:

”Vi bor uppseendeväckande ineffektivt”
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, och jobbar med stora och komplexa
samhällsbyggnadsprojekt. Vi ställde några frågor
till deras bostadsexpert Maria Pleiborn som står för
strategisk analys för bostadsbyggare, investerare och
kommuner.
Hur skulle du sammanfatta läget på bostadsmarknaden för genomsnittssvensken?
– Vi lider i dag av en oerhört trögrörlig bostadsmarknad. Och vi utnyttjar våra bostadsytor
uppseendeväckande ineffektivt, även ur ett internationellt perspektiv. Vi har inte för lite
boyta eller för få bostäder – svenskarna har bland den största boytan per capita i världen –
utan problemet är att vi bor över eller under våra behov.

Vad är det som är problemet egentligen?
– Vi har en inlåst hyresrättsmarknad med oerhört långa kötider. I alla andra länder tillämpar man marknadshyror på åtminstone någon del av bostadsmarknaden. Men eftersom de
svenska hyrorna inte följer den övriga prisutvecklingen är det väldigt ogynnsamt att vara en
långsiktig, förvaltande fastighetsägare i dag.
– Samtidigt har vi byggt upp höga murar för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. Nu
försöker vi bygga oss ur krisen, men eftersom nyproducerade lägenheter är oerhört dyra
bygger vi bara för en väldigt snäv målgrupp, oavsett om det handlar om hyresrätter eller
bostadsrätter.

Vad har lett fram till den här situationen?
– En lång rad politiska beslut. Dels bestämde man att det ska krävas 15 procent kapital för att
köpa bostad utan att ta till några balanserande åtgärder som faktiskt stimulerar sparande.
Det har lett till att blancolånen har ökat dramatiskt, vilket ju inte var planen. Efterhand har
man infört regleringar om amorteringskrav och tagit bort det effektiva styrmedel som
fastighetsskatten ändå utgjorde, vilket borgar för en väldigt stillastående bostadsmarknad.
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Ökad rörlighet – snarare än ökad byggtakt – har med andra ord potential att frigöra ett stort
antal bostäder och mycket tyder på att bostadsekonomiska reformer kan bli betydligt mer
kostnadseffektivt för samhället än att försöka bygga oss ur bostadskrisen. I Länsförsäkringar
Fastighetsförmedlings Sifoundersökning svarade 25 procent av svenskarna att de köpt och/
eller sålt en bostad de senaste fem åren, en andel som har potential att öka betydligt.

3.2 Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, men en
stelbent bostadsmarknad
Flera studier tyder på att bostadsbristen har betydelse för Sveriges sysselsättning och
tillväxt. Redan 2012 kom Finanspolitiska rådet fram till att arbetslösheten i Sverige skulle
vara lägre om inte bostadsbristen hämmade inflyttningen till de delar av landet där det finns
jobb. I en nyare rapport från OECD från 2017 konstateras att bostadsmarknaden och höga
trösklar in på arbetsmarknaden utgör ett stort hinder för social mobilitet.

Bostadsbristen påverkar Sveriges konkurrenskraft
Bostadsbristen lyfts också fram som en återkommande utmaning i storstadsregionerna
och i viktiga sektorer som är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det råder just nu en
superkonjunktur på arbetsmarknaden och behovet av arbetskraft är stort enligt Arbetsförmedlingen. Framför allt har många större IT-företag, däribland Spotify, länge framhållit att
bostadsbristen gör att de inte kan rekrytera personer med digital kompetens – helt enkelt
för att det inte finns någon möjlighet för de personerna att flytta hit. Och digitaliseringen
gör att efterfrågan på personer med digital kompetens kommer öka.
En ny studie från OECD bedömer att 8 procent av jobben i Sverige är hotade till följd av
digitaliseringen. Samtidigt kommer nya jobb kommer att skapas. Enligt en rapport från
McKinsey kommer automatisering och AI-teknik skapa en nettoökning av antalet arbetstillfällen med cirka 1–1,5 procent fram till år 2030. Framför allt är det jobb inom den digitala
sektorn som står för ökningen.

Fler flexibla jobb, men svårt att hitta någonstans att bo
I kölvattnet av digitaliseringen av arbetsmarknaden kommer också den så kallade gigekonomin. Den innebär helt enkelt att allt fler svenskar tar tillfälliga uppdrag som konsult
eller frilans, i stället för att ha en fast anställning – vilket alltså ofta kallas för att ”gigga”.
Sedan 90-talet har tillfälliga anställningar har ökat med hela 60 procent, och i dag är en
sjättedel av alla anställningar tillfälliga. Allt tyder på att denna andel kommer att öka.
Gig-ekonomin ökar alltså rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare. Det gör att låsningen
på bostadsmarknaden kommer att bli allt större problem. Dels behöver vi oftare flytta på
oss, beroende på vart vårt nästa gig-jobb finns, dels kan det vara svårare att få lånelöften till
att köpa en bostad om vi inte har en fast anställning.
En av de grupper i samhället som redan nu präglas av det allt mer flexibla arbetslivet är unga
vuxna. Även om ungdomsarbetslösheten i dag är på de lägsta nivåerna på 14 år så blir det allt
mer ovanligt att unga får tillsvidareanställningar på heltid.
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Digitaliseringen påverkar också enskilda individers ekonomi och konsumtionsmönster.
Digitala plattformstjänster gör att vi i allt högre utsträckning delar på resurser – till exempel
genom appar som låter oss hyra bil på abonnemang eller AirBnB som låter oss hyra ut lägenheter under kortare perioder. Detta kallas för delningsekonomi, och även på bostadsmarknaden börjar det dyka nya typer av boendeformer som kan sägas vara en del av
delningsekonomin. Läs mer om det under avsnitt 5.

”I kölvattnet av digitaliseringen
av arbetsmarknaden kommer också
den så kallade gig-ekonomin.”

3.3 Vi behöver börja flytta på oss
Vi kan alltså konstatera att arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i dag är dåligt anpassade
till varandra. Konsekvenserna av denna missmatchning är många. Det slår mot Sveriges konkurrenskraft, bidrar till kompetensbrist och svårigheter att rekrytera för företag, motverkar
den alltmer flexibla arbetsmarknad som håller på att växa fram. Men framför allt bidrar den
till att allt fler unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar, och att trångboddheten bland flyktingar
och nya svenskar ökar. Dessa är utmaningar som troligen bara kommer att bli större.
I Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Sifoundersökning svarade 45 procent av svenskarna att de inte planerar att flytta inom 10 år eller överhuvudtaget. Vi menar att det är upp
till alla i bostadsbranschen – bland annat politiker, byggbolag och investerare, men även oss
fastighetsförmedlare – att börja utmana den konventionella synen på bostadsmarknaden,
där det i princip är vattentäta skott mellan olika boendeformer. Vi på Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling är i alla fall övertygade om vi behöver bidra till flyttströmmarna i den
nya ekonomin.
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4. Hur utvecklas
bostadsmarknaden
de närmsta åren?
4.1 Vilka bostadspolitiska beslut kan vi vänta oss
framöver?
I maj 2018 släppte Finanspolitiska rådet med nationalekonomiprofessorn Harry Flam i spetsen sin senaste rapport om svensk finanspolitik. Där konstaterar man att det finns skäl att
sänka ränteavdragen, vilket skulle fungera dämpande på bostadsmarknadens prisutveckling
och hushållens skuldsättning. Samtidigt vill man skrota amorteringskravet, som främst gör
det svårare för yngre och andra i lägre inkomstskikt att skaffa sig en egen bostad. Finanspolitiska rådet diskuterar också hur flyttskatten skulle behöva förändras, och konstaterar
att marknaden är för överreglerad för att ha den flexibilitet som behövs.
Nedan går vi igenom de styrmedel som är föremål för hetast debatt, och det politiska läget i
respektive fråga.

Amorteringskravet
Införandet av amorteringskravet och riksbankens aviserade höjning av räntan är båda åtgärder
som gör det dyrare att köpa bostad. Därmed väntas också rörligheten på bostadsmarknaden
minska. Mot den bakgrunden kan de politiska partierna ha intresse av att utveckla nya politiska
förslag som kan kompensera en inbromsning utan att öka hushållens skuldsättning.
Det finns förstås partier som redan nu vill ta bort det skärpta amorteringskravet. Liberalerna
är tydliga med detta, men också Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska och vill se
över kravet. Mer förvånande är att bostadsminister Peter Eriksson (MP), vars partikollega
Per Bolund var den som lade fram regeringsförslaget, tycker att amorteringskravet är
”olyckligt”.

Ränteavdraget
Ränteavdragets vara eller inte vara har debatterats flitigt under det senaste året och
kommer att vara en het bostadsfråga även i valrörelsen. Frågan om att ta bort, eller i alla fall
minska, ränteavdragen har snabbt utvecklats från att vara politiskt tabu till dagens situation
där sex av åtta partier i riksdagen vill trappa ned ränteavdraget.
De två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna håller dock emot. Men även
finansminister Magdalena Andersson (S) har tydligt sagt att nya bostadsköpare behöver
räkna med en förändring av ränteavdraget. Moderaterna talar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse på bostadsområdet. I en sådan kommer ränteavdraget
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Statistik
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har låtit göra en Sifoundersökning bland 2300 svenskar om
hur de ser på att flytta och hur nöjda de är med sin bostad i dag.

Övervägande negativ: 61 %

Är du positiv eller negativ
till att dela boende med
andra, exempelvis
inneboende eller kollektiv?

Något negativ: 17 %

Något positiv: 14 %

Tveksam/Vet ej: 4 %

Övervägande positiv: 4 %

När planerar du att
flytta nästa gång?
0-2 år: 22 %
3-5 år: 18 %
6-10 år: 9 %
10+ år: 7 %
Planerar inte att flytta: 38 %
Tveksam, vet ej: 6 %
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25%
av svenskarna har köpt
och/eller sålt en bostad de
senaste fem åren, en andel
som har potential att öka
betydligt.

55%
av svenskarna
skulle vilja ha en
större eller en
mindre
bostad än i dag.

Varför har de som vill inte flyttat?
Får inte lånelöfte: 4 %

Månadskostnaderna skulle
bli för höga: 22 %

Svårt att hitta rätt: 33%

Reavinstskatten skulle
bli för hög: 8 %
Annat/vet ej: 38 %
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garanterat att vara en del. En nedtrappning av ränteavdraget skulle påverka många människors
boendeekonomi negativt. Därför är det mycket sannolikt att ett förslag i så fall presenteras
tillsammans med kompensatoriska åtgärder.

”Frågan om att ta bort, eller i alla fall minska,
ränteavdragen har snabbt utvecklats
från att vara politiskt tabu till dagens
situation där sex av åtta partier i riksdagen
vill trappa ned ränteavdraget.”

Flyttskatten
Att sänka den s.k. flyttskatten, alltså reavinstskatten, har diskuterats under en längre tid.
Anledningen är att människor som sett värdet på sin bostad stiga tvekar att sälja och flytta
eftersom de måste betala en stor summa i skatt vid försäljning. Därmed får de också mindre
pengar att investera i en ny bostad.
Eftersom flyttskatten bara uppkommer om vi säljer vår bostad och flyttar kan den ses som
en transaktionskostnad på samma sätt som mäklare, lagfart eller pantbrev. Men det finns en
stor skillnad – i Sverige är den sammanlagda transaktionskostnaden för att flytta cirka 20
procent, vilket kan jämföras med den genomsnittliga transaktionskostnaden i OECD-länderna
på cirka 6 procent.
För ett drygt år sedan förespråkade Peter Eriksson just att sänka flyttskatten för att öka
rörligheten på bostadsmarknaden. Även de borgerliga partierna vill på olika sätt förändra
reavinstskatten. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill alla sänka den, medan
Moderaterna föreslår att reavinst ska tas ut först när man lämnar det ägda boendet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har hittills sagt nej till att sänka reavinstskatten, dels för
att det kostar mycket och dels av fördelningspolitiska skäl.

4.2 Vilka andra åtgärder finns tillgängliga?
Andra boendeformer
Frågorna ovan berör ägda boendeformer. Andra sätt att minska bostadsbristen och öka
rörligheten på bostadsmarknaden är att öka antalet bostäder som inte kräver någon kontantinsats. Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet infört olika former av stöd för att
öka byggandet av hyresrätter där det ställs krav på att hyran inte får överstiga en viss nivå:
investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, en byggbonus till kommuner som
bygger bostäder och investeringsstöd till bostäder för äldre. Alla de borgerliga partierna
avvisar de här reformerna i sina budgetmotioner. De kommer alltså troligtvis att försvinna
vid ett regeringsskifte.
De borgerliga partierna pekar i varierande grad ut dagens system med förhandlade hyror
som ett hinder både för bostadsbyggande och rörlighet på bostadsmarknaden. Liberalerna
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går längst och föreslår fri hyressättning i nybyggda hus, medan de andra partierna uttrycker
sig försiktigare. Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger nej till marknadshyror.

Exempel på innovativa finansieringsformer från
Storbritannien
Det finns helt andra sätt att hantera inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. I Storbritannien finns exempel på annorlunda initiativ från den sittande regeringen för att hantera den
barriär som ett stort bostadslån och kontantinsats utgör framför allt för unga:
•

I ett program som kallas ”Help to buy” får förstagångsköpare statligt garanterade lån
på 20 procent av bostadspriset, lån som är räntefria de första fem åren. För den som
bor i London handlar det om 40 procent av priset.

•

Programmet ”Shared ownership” innebär istället att man, om man inte får ett tillräckligt stort lån för att köpa en bostad, köper en del av bostaden och fortsätter att
hyra resten. Man köper då minst en fjärdedel av en bostad, och har sedan möjlighet
att köpa resten av bostaden stegvis i takt med att ekonomin tillåter det. Med hjälp av
statliga subventioner skulle en variant av detta vara möjlig att applicera även i Sveriges
bostadsrättsmodell.

•

I programmet “Starter home scheme” byggs 200 000 nya bostäder som säljs till förstagångsköpare under 40 år med 20 procent rabatt på marknadspriset.

4.3 Våra förslag för ökad rörlighet på
bostadsmarknaden
Nedan kan du läsa Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings konkreta bostadspolitiska förslag
för en sundare, mer inkluderande bostadsmarknad med betydligt högre rörlighet och färre
inlåsningseffekter.
1.

Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt
kommer rörligheten att öka betydligt. Framför allt äldre personer med utflyttade barn
kommer att kunna flytta till en bostad som passar deras behov bättre utan att förlora
en stor del av den vinst man gjort på bostadens värdeökning. På köpet frigörs då många
bostäder för de småbarnsfamiljer som i dag är i störst behov av större bostäder. Flyttskatten genererar dock ett årligt tillskott till statskassan på nästan 26 miljarder kronor,
vilket behöver kompenseras för.

2.

Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. Med nedtrappade ränteavdrag får vi en avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna, vilket leder till en mer balanserad
bostadsmarknad. Ränteavdragen kostar dessutom årligen statskassan drygt 30 miljarder
kronor. En nedtrappning och utfasning av dessa skulle alltså täcka upp för en kraftigt
sänkt eller slopad reavinstskatt.

3.

Ompröva amorteringskravet. Med den avkylande effekten av nedtrappade ränteavdrag
behövs inte längre det tvångssparande som amorteringskraven utgör. Utan amorteringskraven blir det lättare att få lån för en större del av befolkningen, vilket leder till en
rättvisare och mer inkluderande bostadsrättsmarknad.

4.

Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga för att underlätta deras entré på bostadsmarknaden, och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp. Startlånen kan med fördel faciliteras av befintliga bolåneinstitut
med en garantimodell. Dessa åtgärder bör leda till att betydligt fler kommer över den
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Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert:

”Det finns inte längre
någon valfrihet på
bostadsmarknaden”
Kristina Alvendal var moderat stadsbyggnads- och
fastighetsborgarråd i Stockholms stad mellan 2008
och 2010. Dessförinnan var hon bostadsborgarråd
mellan 2006 och 2008. Hon är i dag verksam som egen
företagare inom fastighets- och stadsutveckling. Så
här svarar hon på våra frågor.
Hur skulle du sammanfatta nuvarande läget på bostadsmarknaden?
– Hela bostadsmarknaden och bostadspolitiken är ett enda stort lapptäcke – det gör att
regler och beslut som har fattats under årets lopp inte hänger ihop med det som redan finns.
Det här är grunden för problematiken på svensk bostadsmarknad, både gällande hyres- och
bostadsrätter. Allt som har hänt från efterkrigstiden, när vi började reglera bostadsmarknaden,
ända fram till de senaste amorteringskraven. Det finns stora problem för de som står utanför bostadsmarknaden, och för de som redan är inne skapar exempelvis schablonbeskattning
och reavinstbeskattningar stora inlåsningseffekter.
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Kan du ringa in de viktigaste åtgärderna för en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden?
– Dels måste vi göra något åt hyresregleringen, men exakt hur den ska fungera är svårt att
säga. Det behöver ske med vissa övergångsregler. Det är dessutom beroende av vad som
händer på bostadsrättsmarknaden, eftersom de båda marknaderna samspelar. Dels måste
de många skattekonsekvenserna för att sälja sin bostad bli rimligare. Sist men inte minst så
är jag övertygad om att vi aldrig kommer få till tillräcklig rörlighet utan ett tillräckligt utbud.
Bostäder måste ständigt byggas. Och då måste vi se över villkoren för byggandet, såsom
beskattning och byggnormer. Dagens byggnormer är välmenande, men orimliga. Det finns
inte längre någon valfrihet på bostadsmarknaden; man måste betala för premium oavsett om
man vill det eller inte.

Hur ser du på fastighetsförmedlarnas roll för en sundare bostadsmarknad?
– Som jag ser det bör mäklarna ha ett dubbelt ansvar. Det är inte helt ovanligt att människor
helt plötsligt befinner sig i en budgivning och köper något som blev dyrare än vad de tänkt.
Men vi kan samtidigt inte ha en reglerad prisbild – den som är villig att betala högst pris måste
ju få lägenheten. Mäklarens roll måste vara att sälja en bostad till högst pris – samtidigt
måste de även se till köparens intressen.
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tröskel som kontantinsatsen innebär, det vill säga de 15 procent som man i dag inte får
låna av bankerna.
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5.

Skapa nya sammanhang för äldre. Äldre svenskar känner sig alltmer ensamma, med
svåra besvär av ångest, oro och rädsla som följd. Vi vet att boendet i hög grad påverkar
hur äldre mår, och många bor just ensamma i större hus eller lägenheter än vad de
behöver. Det finns stor potential i att arbeta mer innovativt med olika former av seniorboenden för att skapa nya sociala sammanhang och möjliggöra för äldre att knyta nya
kontakter. Om fler äldre attraheras av seniorboenden kommer större bostäder att
frigöras för de som verkligen behöver dem.

6.

Avreglera åtminstone delar av hyresmarknaden. En fungerande bostadsmarknad kan
inte bara bestå av bostadsrätter utan behöver också hyresrätter till rimliga kostnader
för de som inte är resursstarka nog att köpa sin bostad. Den tidigare bostadspolitikens
lägre byggkostnader och mer generösa bostadsbidrag gjorde att hyresbostäder fungerat
som just det billiga alternativet på bostadsmarknaden. Det är dock inte längre sant –
nyproducerade hyresrätter är numera det i särklass dyraste boendet med tanke på att
inga bostadskostnader återgår till den boende. Den modell som förespråkas av finanspolitiska rådet med marknadshyror och ett reformerat bostadsbidragssystem skulle
bidra till att lösa svåra knutar på hyresrättsmarknaden.

5. Hur bor vi i
framtiden?
Den snabba digitaliseringen och utvecklingen på arbetsmarknaden gör en
mer flexibel bostadsmarknad nödvändigare än någonsin, annars kommer
Sverige att förlora i sin internationella konkurrenskraft. Rapporter från
bland annat Stockholms Handelskammare visar till och med att det förmodligen redan händer i dag.
Här kan du läsa om några intressanta trender som vi på Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling tror att vi kommer att se mer av i takt med att gigoch delningsekonomin växer sig starkare.

5.1 Appar, gemenskap och nya boendeformer
Det finns redan i dag flera innovativa aktörer som utvecklar digitala lösningar för en ökad
flexibilitet på bostadsmarknaden. Ett exempel är Homii, en app för tryggare andrahandsuthyrning. Genom att skapa en profil via Facebook kan de som vill hyra och de som vill hyra
ut hitta varandra och se vilka gemensamma kontakter de har. Dessutom slipper den som
vill hyra ut gå igenom alltför många intresseanmälningar, eftersom sökanden med flest
kopplingar presenteras först. Det skapar en ökad trygghet för båda parter, eftersom de kan
stämma av med sina gemensamma bekanta om vem de ska ingå avtal med.
Ett annat exempel är Qasa, som tillhandahåller en digital plattform för uthyrning av bostäder,
baserat på en matchningsalgoritm som bland annat bygger på närhet till jobb, skola och
fritidsintressen. Qasa ingår dessutom alltfler samarbeten med hyresrättsförvaltare för att
matcha förstahandskontrakt med rätt hyresgäst, och arbetar på så sätt sömlöst mot både
privatpersoner och företag. Därför är de också ett spännande exempel på initiativ som suddar
ut gränserna mellan förstahands- och andrahandsuthyrning. Eftersom man samtidigt har
ett stort antal uthyrare som är privata bostadsrättsinnehavare suddar man samtidigt ut
gränserna mellan bostadsrättsmarknaden och hyresrättsmarknaden. Detta är en utveckling
som vi tror att regering och riksdag kan hjälpa på traven, läs mer i avsnitt 5.2. Våra förslag för
framtidens bostadsmarknad.
Ytterligare ett exempel på hur gränserna suddas ut mellan bostads- och hyresrätter är en
förhållandevis okänd upplåtelseform som kallas kooperativ hyresrätt. Den första typen av
detta boende har planerad byggstart år 2019 och en etta beräknas kosta cirka 200 000–300
000 kronor, plus en månadsavgift. Rent praktiskt innebär det att lägenheten hyrs av en
förening som man själv är medlem i, istället för att hyra av en fastighetsvärd. Till skillnad
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från traditionella bostadsrätter får lägenhetsinnehavaren inte sälja bostaden på en öppen
marknad, utan säljer tillbaka till föreningen för samma pris.
Ett annat fenomen är så kallade byggemenskaper, som vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen – de som ska bo i bostäderna är också byggherrar och ansvarar för
byggandet. Rent praktiskt kan det gå till så att en grupp människor går samman och planerar,
låter bygga och därefter flyttar in i byggnaden. För individerna innebär det en större frihet
att få ett boende anpassat efter sina egna villkor och behov. För samhället kan det innebära
ett sätt att åstadkomma ett mer intressant och varierat stadsbyggande. I tyska städer så
som Freiburg, Tübingen och Hamburg har byggemenskaper blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt. De som förespråkar fenomenet menar att det inneburit en högre kvalitet, mer intressant arkitektur och större mångfald av olika typer av bostäder på marknaden.
En annan typ av gemenskap är fenomenet co-living. Att bo i kollektivt är egentligen inget
nytt, men till följd av digitaliseringen och arbetsmarknadens utveckling har det växt fram
en grupp människor med ökat behov av flexibelt boende – de så kallade gig-jobbarna eller
”digitala nomader”. I Sverige finns flera kollektivboenden anpassade för dessa grupper. Ett
exempel är projektet K9, ett kollektivboende på fyra våningsplan i Stockholm där man bor
på i snitt 20 kvadratmeter per person. De boende delar dock på 400 kvadratmeter gemensamma utrymmen, bland annat vardagsrum, meditationsrum och arbetsytor. Syftet är både
att kunna hyra in sig under kortare perioder, men också att bo fler på mindre yta. Ännu fler
liknande boenden är i planeringsfasen. I Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Sifoundersökning svarade nästan 20 procent av svenskarna att de är positiva till att dela boende med
andra, exempelvis som inneboende eller i kollektiv.
Ett annat sätt att bidra till ökad rörlighet är att helt enkelt flytta på lägenheten. Ett i Sverige
kritiserat fenomen är modulboenden, men det finns en del innovativa exempel i USA där man
plockar ut hela lägenheten från en fastighet och flyttar den till en annan plats i ett annat hus.
Man flyttar, men bor ändå kvar. Ett exempel på innovativa modulboenden är det amerikanska
företaget Kasitas väldesignade boenden som för tankarna till allt annat än just moduler.

5.2 Våra förslag för framtidens bostadsmarknad
1.

2.
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Gör det lättare att delbo. Framtidens bostadsmarknad kommer att kräva en allt högre
flexibilitet. Vi har stor vinning av att i högre utsträckning applicera ett delningsekonomiskt tänk på bostadsmarknaden. Därför vill vi sänka trösklarna för fler flexibla
bostadslösningar:
»»

Hälften av en bostad bör kunna hyras ut skattefritt så att stora bostäder nyttjas
mer effektivt.

»»

Bygglovs- och skatteregler bör förenklas för att göra om en stor bostad till två
mindre.

»»

Verka för fler innovativa utformningar av flerbostadshus, med gemensamma
sociala ytor och där bostadsytorna kan förändras efter behov och beroende på
de boendes behov.

Möjliggör för fler att hyra ut sin bostadsrätt. I det svenska bostadsrättsystemet är
möjligheten att hyra ut sin bostadsrättslägenhet relativt begränsad, eftersom det krävs
att man har ett så kallat giltigt skäl. Det innefattar inte att hyra ut bostaden för att tjäna
pengar, exempelvis via Airbnb. Bostadsrättslagen bör utvecklas för att omfatta fler
giltiga skäl till att hyra ut i andra hand.

3.

Slå hål i murarna mellan hyresrättsmarknaden och bostadsrättsmarknaden. Fler
bostadsaktörer, däribland vi fastighetsförmedlare, behöver bidra mer till att möjliggöra
flyttströmmar och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Det innebär bland annat att
underlätta för folk att flytta mellan olika typer av boendeformer. Nedan utvecklar vi
vad vi menar med det.

4.

Experimentera mer med flyttbara boenden. Kommuner med stor bostadsbrist bör
driva på innovation kring flyttbara boenden genom att upplåta mark till väldesignade,
flyttbara modulboenden. Genom att visa på att det är genomförbart kommer man
också påverka den allmänna opinionen kring modulboenden, som i dag har en negativ
stämpel i bostadsdebatten.

5.3 Hur kan vi mäklare bidra till en ökad rörlighet
på bostadsmarknaden?
Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser alltså att vår bransch kan göra mycket
mer för en bostadsmarknad som är bättre anpassad till arbetsmarknaden och svenskarnas
behov.
Digitaliseringen möjliggör för fler aktörer att agera ”match-makers”, oavsett om det handlar
om bostäder eller någonting helt annat. Det är en nisch som till exempel företaget Qasa
har gjort till sin kärnverksamhet. Vi är övertygade om att detta fenomen kommer att bli allt
viktigare också i rollen som fastighetsförmedlare.
I dag börjar vårt arbete i huvudsak när en person kontaktar oss för att sälja sin bostad. Men
i en bredare ”match-maker”-roll skulle vi fastighetsförmedlare etablera en systematisk kontakt med bostadssökande långt innan en möjlig affär. Digitaliseringen möjliggör databaser
över olika typer av intressenter, med betydligt mer preciserade algoritmer än vad som finns
i dag.

”Drömmen är att koppla ihop personer
med matchande behov mellan bland annat
köpare, säljare, möjliga hyresgäster
och större fastighetsägare på en helt ny nivå.”
Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tror också att gränsen i allt högre grad kommer
att suddas ut mellan bostadsrätt och hyresrätt, såväl som gränsen mellan förstahandsuthyrning och andrahandsuthyrning. I den utvecklingen ser vi stor potential att utvecklas till
en bredare möjliggörare av flyttströmmarna på bostadsmarknaden. Drömmen är att koppla
ihop personer med matchande behov mellan bland annat köpare, säljare, möjliga hyresgäster
och större fastighetsägare på en helt ny nivå.
På lokal nivå finns exempel där våra lokala bobutiker hjälper till att förmedla vinterbonade
Attefallshus eller enskilda rum i den egna bostaden, för att förbättra matchningen och
rörligheten.
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Det finns exempelvis inget som förhindrar oss fastighetsförmedlare att ingå samarbeten
med fastighetsägare på hyresrättsmarknaden. Med vår överblick över båda marknaderna
kan vi då skaffa oss ett helhetsperspektiv där vi hjälper till att förmedla rätt hyresavtal till
rätt person och på så sätt sätta igång en flyttkedja. Tillräckligt många flyttkedjor innebär
ökad rörlighet, vilket i slutändan alltid är bra för såväl bostadsmarknaden som våra affärer,
oavsett boendeform. Vi vill helt enkelt kunna ta ett helhetsgrepp om fastighetsförmedling i
stort.
I en sån framtid skulle vi komma ännu närmare vår mission, nämligen att hjälpa de som söker
en bostad att hitta sitt drömhem och leva tryggt. Vi som breddar vår affär och börjar titta
på hur vi kan utveckla nya tjänster som faktiskt bidrar till att lösa bostadsbristen, en av våra
stora samhällsutmaningar, vi kommer vinna kundernas förtroende på framtidens bostadsmarknad. Att vi dessutom är ägda av våra kunder, gör att vi har ett rejält försprång i vårt
förtroendekapital för att påbörja den resan.
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6. Fler lästips och
referenser
6.1 Intressanta rapporter om utvecklingen på
bostadsmarknaden
Om du vill läsa mer om bostadsmarknadens utveckling hittar du några rapporter nedan som vi
på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tycker bidrar med intressanta perspektiv:
•

Boverket, 2014: Låst läge på bostadsmarknaden

•

Boverket, 2017: Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025

•

Finanspolitiska rådet, 2018: Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2018

•

Konjunkturinstitutet, 2016: Skatter på köp, ägande och försäljning av
bostäder

•

Stockholms Handelskammare, 2015: Företagen pressas av bostadsbristen

•

Veidekke, 2017: Sämst i klassen – Svensk bostadspolitik i jämförelse
med andra länder
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”Fler bostadsaktörer,
däribland vi fastighetsförmedlare,
behöver bidra mer till att möjliggöra
flyttströmmar och öka rörligheten
på bostadsmarknaden. ”

www.lansfast.se

